
Marmlnt szamitogepes
programokat? A kerdojel
mondhatnak hem jogos, hiszen

a dolog mar kiprobalasra kerult,

tobb mint sikerrel.

Ketsegtelen, hogy ha emiekeznek,
alig harom honapja, eppen
az oktober vegen megjelent
BIT-LET-ben vertuk a mellunket,
kozdive, hogy talan epp
a BIT-LET Karacsonyon keriil

majd kiprobalasra a szamito-
gepes programok radioadas utjan

valo terjesztese. Igaz, a melf-

veresrol mire megjelent kideriilt,

hogy idejetmult, hiszen a lap

megjelenese utan nehany happal
mdr a tv es a radio egyarant
kozvetitett egy ketoras kiserleti

adast, de meg kell mondanom,
hogy mindebben legfeljebb

az bantott benniinket, hogy teves
hirek mondoi jegre vittek

bennunket, s ily modon kicsit

nevetsegesse valtunk mell-

dongtesiinkkel. Az iigy azonban
fontosabb volt, mintsem
ez erdekelhetett volna kiilono-

sebben bennunket. Nosza ra is

vettunk nehany ismerost, hogy
a fovaros kiildnbozo pontjain
vegyek f61 az ad^st es prob^ljak
ki. Nos, ezOton is jelenthetjiik, hogy a felveteiek nagyobbik
resze sikeriilt. fgy hat nagy dromunkre szolgalt, hogy a BIT-

LET Karacsony rendezvenyere is eljottek a Posta szakemberei,

s ott azut^n ket napig nyomtak az eterben a programhul-
l^mokat.
No, de haladjunk idorendi sorrendben. Nehany nappal a

BIT-LET Karacsony elott, a szerkesztot meghivtak a radio

Reggeli csues cimu musoraba, meseljen par szot errol a
nagyszab^su oriiletroL ami ott a Muegyetemen keszul. A mer
seies vegen pedig kozos kiserletiink gyanant leadtunk egy
programot, espedig egy C 16-os programot, hadd vegyek ezt

azutan mar orszagszerte, Kertuk, hogy tudassak is veliink az
olvasok, hallgatok, hogy a felveteiek hogy sikerultek. Nem
mondom, hogy sok visszajelzes erkezett, de azert jott. Azt sern

allftanam, hogy az eredmeny meggyozo volt, hiszen videki

felvetel is volt, hogy mukodott, s budapesti is, amelyik nem.
Ogy tunik tehat, hogy a nem postai recept szerint sugarzott.

csak ugy az eterbe lokdtt
programok nem igazan bizton-
sagosan vehetok. Hogy a posta

szakemberei mit csinalnak
a jellel, ezt nem arultak el,

mindenesetre mi azt az egy
tapasztalatunkat megosztjuk
olvasoinkkal, hogy a nemileg

tulvezerelt felvetelnek nagyobb
eselye volt a beolvasaskor,
mint a helyesen modulalt
felvetelnek. S kepzeljek!

Olyan level is jott, amelynek
iroja a teve hangszorojarol,

mikrofonnal keszftett felvetelt,

s az mukodottl ! I

Szinte hihetetlen ! Egy szo,
mint szaz, a kiserletek vegre-
valahara eikezdodtek. Igaz,

regi jo szokas szerint eisosorban
a fovarosi amatoroknek van

lehetdseguk reszt venni benne,
s a videkiek csak az ilyen

reggeli csucsban elszort kaloz-
adasokkal kacerkodhatnak.
Oszinten szolva bennunket
nagyon erdekelne, hogy a

kiserletbol mikor lesz mSr adasf
S hogy kinek, milyen elkepzelese
van arrol, hogy mi megy majd az

eterbol a szamitogepbe? Mert
a legbonyolultabb Spectrum,

vagy C 16 program is belefer 5-10 percbe! Marpedig a nap
24 or^bol all. Hogy mirelehetegyaltalan ezt a kommunikacios
eszkozt hasznaini? Hat kerem, lehet vele marhas^gokat 1$

kdzvetiteni. Eddig jobbara ebbe a kategoriaba tartozo dolgok
keltek szarnyra ily modon, hiszen a kiserletben reszt vevoknek
arra mar igazan nem volt energiajuk (no meg penziik), hogy
valami ertelmes programot irassanak a vev6keszul6kek elott
uloknek. De azert ha belegondolnak mondjuk a tavoktatas es a
szamitogep, valamint a radiohullamok terjedesi sebess^ge
harmas osszefuggesebe, nos alighanem csettintenek egyet a
vegeredmenyt elkepzelve. Ja, hogy mikor lesz az? Nos, ezt
nem tudjuk. Egyet azonban biztosan. A sugarozgatas kicsit

keson, mondjuk ugy: meg Kelet-europai mertekkel merve is

keson kezdodott el nalunk. Ha ugyanebben a tempoban fo-
lyik tov^bb a fejiddes, akkor talan meg unokaink sem vitat-

kozhatnak azon, hogy mire jo a computer a r^diohullamokon.
Angyalosi Laszio

m

BELULROL

^ A szokasos Hiroldal - a szokasos erdekessegekkel, s egy uj gep fotojaval

® l^fet/atSk - a C 16-os program tobbeket arra inditott. hogy sajat g^pukre is irjanak hasonl6 programot.

K6t m0k6d6k6pes sejtautomata Spectrumra es Primora,

^ A Beta Basic Mb^i - egy Spectrumos BASIC b6vitesr6l, a hib^k mi^rtjerol
*

@ Programajinlat - egy C 16-os program, amely olyasmire tanitja a g^pet amit csak a Sinclair tudott

^ Siker volt! - k^priport a BIT-LET Kar^csonyr61

® EIsS kSzbol a tv-computerrol - megkezdett sorozatunk folytatasak^nt, ezuttal a be^pitett vide6 rutinokr6l,

megfelelo peldaprogrammal

@ Konyvmoly - amelyben ezuttal nemcsak az elmult 1-2 honapban megjelent konyvek list^jat kozoljuk,

de igyekeztiink osszeallitani az 1986-os 6vben megjelent sz^mitlstechnikai konyvek min^l teljesebb iist^j^t is.

^ Posta - amelyben bostorog a Novotrade, valaszol a szakert6 is...

O KiegeszitSs a narancs dijhoz - azaz a C 1 6 RE-NEW-hoz

O gordiuszi csomo - amelynek elvagasa ut^n a Junoszty t^v^n is megsz6lal a Commodore hangja

@ NYero.,,nyero.,,nyero... - eredmenyekkel, megoldassal, 6s uj feladattal
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10 BORDER Qi PAPER 0S INK 7i CLS
20 POKE USR "a",S55: FOR i = l TO ?: POK

'

E USR ,0: NEXT i

30 INK 8: LOAD ""CODE s INK 7

4© PRINT AT 4,0;-Mennyi ido legyert Ket
seneracio Kozo-tt?Cma.sodpercben >

"

58 IfvPUT "idoJ i<3<>

60 CLS
79 PRINT AT £ , 10; "FUNKCIOK : " i PRINT AT

3,10; OVER i;"
80 PRINT AT 5,S; •'5, . . . . . , , ,baiira"
30 PRINT AT 6,8; "S. /jobbra"
100 PRINT AT 7,S;-S.......,.le«
i^0 PRINT AT 8,8; "7, . . . . , , . .-fel »

120 PRINT AT 9,8; "0.... eiet-halal"
130 PRR4T AT 12,0;^Futta-tas Kozben '0'-

vaI iehet a menuhor v isszatern i
.

"

140 PRINT AT I5,3;''Kerem varjon egy Kic
Sit?"
150 PRIf4T AT 10,8; "ENTER vege "

160 PRINT AT 17,0? "SzerKesztes Kozbeni
' 1 ' -gyel , i 1 -letvfe '2'-Mel lehet a genera
ciot elnventi es y isszah ivn i .-

"

170 PRINT "A vegrehaj-tast ' ' jelzi a b
al -felso saroKban."
180 RANDOMIZE USR 43150
1S0 PRINT AT 15, i; FLASH J;"Nyorftjon ie

egy b i i l a-ntyut '
"

200 PAUSE 8 J LET a^=I!^EY3J: IF aJ?^'^" TR"?
EN GO TO 200
210 CLS
220 PRINT AT 10,10; FLASH 1 ; "

230 LET x^l0: LET y=10
240 PAUSE 0: LET a$=If^EY*z. IF a*-"" TH
EN GO TO 240
250 PRINT AT 0,0; - •

260 IF a*=CHR$ 8 OR a$=''5" THEN .GO SUB
0650 J GO TO 350 ; REM bal
270 IF a*=CHR* 8 OR a*=»8'' THEN GO SUB
0650: 60 TO 330: REM jobb
S80 IF a*=CHR^ 10 OR a*="6" THEN GO SU

[ B 0650: GO TO 420: REM Is
i

230 IF a*=.CHR* 11 OR a*=»7" THEN GO SU
I

B 0S50: 60 TO 450J RE« -fel

I

300 IF a$=-0- THEN SO TO 480
310 IF a$-CHR$ 13 THEN GO TO 520

: 320 IF a*="l» THEN RANDOMIZE USR 43135
; PRINT AT 0,0;
1

330 IF a*=«2" THEN PRINT AT 0,0;"-: RA
I

ND0MI2E USR 43210J PRINT AT 0 ,0; =+" : PRI
!
NT AT y,x; OVER 1 ? FLASH 1;» »

; 340 GO TO 240
350 REM bal ra

I

360 LET x=x-Ii IF x=0 THEN LET x =30

I

370 PRINT AT y,x; FLASH i;CHR3r PEEK <40
I

860+3£*y +x >

!

380 GO TO 240
I' 330 REM jobbra

i
400 LET x=x + i: IF x=3l THEN LET x = i

4 10 GO TO 370
420 REM le
430 -LET y=y + i: IF y=21 THEN LET y -1
440 GO TO 370
450 REM ^el
4S0 LET y=y-lJ IF y=6 THEN LET y=20
470 GO TO 370
480 REM raKas
430 IF PEEK <40S60+32*y+x >=4£ THEN POK

E <40860+32*y+x>,3es GO TO 516
-50? POKE < 40360 -s-SS *y +x > ,42
510 GO TO 370

,
520 PRINT AT y,x;CHR* PEEK <40S60+32»y+

X)
530 LET serjJ^l

540 PRINT AT 0,0;gen; " .generac io
550 PAUSE 50* ido
560 RANDOMIZE USR 43000
570 LET gen=sen+l
588 PRINT AT 0,0;3eri; ",gerterac io
610 LET tag=USR 43170
615 PRINT AT 0,I5?tag;'' sejt
816 BEEP .05,30
617 PAUSE ido*50
620 IF tag=0 THEN 60 TO 0660
638 LET a*=IM<;EY*t IF a*=''-0" THEN GO T

O 60
640 GO TO 560
650 LET s=PEEK (40366+3£*y +x > : PRIt>fr AT
y,x;CHR* £J RETURN
660 CLS
670 PRINT AT 10 ,0; -K iha 1 1 a ^'gen;". ge

nerac ioban "

680 PRINT AT 14,0; "A mehuhoz '0'-vaI le
he-fc vissza- terni."
690 PAUSE 0: LET t:^=IfsB<EY*J IF t*="0- T

HEN 60 TO 60
700 GO TO 690

8338 STOP
S000 SAVE "eletjateK" LINE 10
9010 SAVE "mcctJe "CODE 43000 ,230
8020 PRINT -*-eady"

tL ETJAtJ k

s 3j 1 a lii o rnal a k
^ -—^ ^ .e,. ^

^

Oktdberi szamunk fel6t tette ki az Eietjat^krol,
sejtautomatikrol szolo cikk es C 1 6-os program.
Komoly dicseretnek 6rt6keltuk egylk olvasonk
ieveiet, aki kozoiter bepotyogte a tekint^lyes
m6retu programot, s legnagyobb megddbben§-
sere elso ki's§rletre gond n^lkiil futott! Ez igen!
Tette hozza. Ez igen nagy es koriiltekinto - ra-
adasul hosszan tarto - elokeszito munka ered-
m^nye volt - tehetjuk mi hozza. (Csak zarojei-
ben jegyezziik meg, hogy az anyaghoz m§g tar-
tozott egy tekint^lyes mSretO igen joi meg-
szerkesztett folyamatabra is, amelyet v6rzo sziv-
vel, de kihagytunk ~ terjedelmi okokbol.) Nos,
felhtv^sunk, hogy a t6mat szi'vesen foiytatjuk -
nem volt puszt^ba kiSitott szo. Erkezett k6t
hasznalhato program, amelynek eredm^nyek^p-
pen most mar a Spectrumosok §s a Primosok
is megismerkedhetnek az 6!etjat6kkal. Ha nem
olvastak, Ogy figyelmiikbe ajanljuk az oktdberi
cikk elm^leti, tort^neti bevezetoj^t

!

10 CLS
20 PRINT FIT 3^5;*G€Pi Kod beoivaso"
30 LET sum=0
40 FOR i =43000 TO 43224
50 Pni\<X At 6^5>i
60 INPUT "ErteK! ^-erteK
70 POKE i ,erteK
80 LET sum=sum-*-erteK
90 NEXT i

100 IF sumOeiSSS THEN PRINT f»T 10,

€

FLASH l;"Hibas adatoK f Ird ujra?"

SPECTRUMRA
A program egy BASIC reszboi es eg/ 2z4
byte-OS gepi kodu csomagb6l all. A BASIC resz
szervezi a mukodest, de gepi k6dban van megirva
az erdemi resz, (Azaz azok a r§szek, amelyek
BASIC-ben igen iassan futnanak.)

A BASIC resz:
A program tartalmazza a futtatashoz sziikseges
osszes informaci6t. A BASIC resz vegzl el a kl-
indulSsi allapot bevitef6t a kurzormozgat6 bil-
lentyQk 6s a "0" segits6g6vel. Az "1"-es gomb-
bal el lehet menteni az eppen k6perny6n !ev6
allapotot, es "2"-es gombbal vissza iehet hivni.
"ENTER" lenyom^s^val lehet befejezni a kezd6-
allapot Idtrehozasat 6s elinditani az adott po-
pulaci6t afejl6d6s utj^n. Innen vagy a populaci6
kihalasaval vagy pedig a "0" gomb lenyomasaval
lehet visszat^rni a meniihoz.

A g6pi kodu resz:
5 programr6szb6l all, mindegyik egy specialis
funkciot valdsit meg.
43000-43147: ez a f6 rutin. Ez generaija az uj
generaci6t, 6s rajzoija ki a k6perny6re. Ogy mQ-
kodik, hogy az aktualis generacid minden egyes
cei!6jar6I eldonti, hogy 6ietben lesz-e, vagy nem.
Ezt a 41664-es cimtol kezdve letaroija, majd
minden cella v6gign6z6se utan visszairja az
alappufferbe, a 40960-as cimtSI kezdSdoen,
majd kirajzoija.
43150-43166: inicializald rutin.
Space-szeltoltifel azalap- esatmeneti puffert.
43170-43192: 616 sejteket szamoija ossze.
43195-43207: a k6perny6n levo popul^cio el-
ment6se a 45000-es cimtSI kezd5d5en.
43210-43224: visszairja az eimentett popuidci6t
a k6perny6re.

l\Aegjegyz6s: a program a k6perny6 keretet mer-
gezdnek it6Ii

!

Az 1. lista a BASIC foprogramot tartalmazza,
amelylket ha begepelted, akkorvedd fel magn6ra,
a SAVE "eletjatek" LINEIO-zei.

A 2. listen levo programmal lehet bevinni a gepbe
a g6pi kodu r6szt. Ha sikeresen betoltotted, akkor
vedd fel a BASIC resz utan magn6ra a SAVE
"mcode" CODE 43000, 224-gyel.
Ezutan betoltve a BASIC programot automatiku-
san indul 6s behivja a g6pi k6du r6szt es az 6let-
jStek megkezdddik.
A 3. lista a g6pi k6du program byte-jai, amit a
2. listan kozolt programmal Iehet a g6pbe be-
vinni.

Mezo Gyula,
1117 Bp. Irinyi J. u. 42.

t; 43080 s

= 43005 i

^ 43010 5

: 43015 5

43080

S

43025 i

43030 s

43035

:

43040

s

43045 5

, 43050

s

43055s
43060?
43065 s

43070
43075 2

43080 I

43085

s

43090:
43035 s

43100 2

43105S
43U0:
431 iSs

43 less
43125s
43 1 30

s

43135S
431402
43145;
43158:
43155!
43i6as
43165!
43170:
43175:
43180:
43185:
43190 2

43135 2

43200 2

43205

:

43210:
43215:
43220:

14

S
35
13

162
182
107

1

1

32
55
22
35
43

H2S
43

225
0

168
43

225
ise
32
186
40

225
225
40

254
20
33
5

1 1

201
1

160
254
35

244
33
175
176
33

2 60
178

20
30
16
32
17

2
13

22
192
201
63
9

£05
£05
35
43

£23
25
35
43

228
2

40
40
5

201
201
246
42

201
0

62
120
0
0
17
42
27

201
0
1

201
200

I

195

33
205
25B
243

0
237
62
17
2
17

S29
am
131

131
205
205
213
208
205
205
126
25
IS

8
62
62
62
24
40
0

160
32
177

35
32
122
0

160
36
0

175
36
21

33
33
35
33
1S0
i 76

2
0

205
32

237
131
168
ISS
131
131
17

205
131

131
£13
£08
62

32
42
3

239
1

0
1

1 13

32
0

33
3
I

173
0
17

3
6
17

3
188

iS3

163

35

182
t

205
205
163

60

. Z

Be

188

43

£25
168

168

32
131

168
168
17

254'

2
186
119
lis
136
126
201

0
130
35

247
0
0

126
3

32
0

200
237

0
0

237
0

SZAMITASTECJINIKAI MELIEKLET 19 87 JANUAfi



PRIMORA
A program PRIMO A-32 - A-64-es g^peken fut-
tathat6. A legkisebb mem6riakapacit^su g6pen
is m6g kb. 500 byte szabad memoriaterulet marad
(nagyobb gepeken oersze tobb), igy a program
esetleg modosithato, bovitheto. A 200-230-as
sorok beg^pelesene! kuidnosen ugyelni keli,
nehogy hibas adatot irjunk be, mert ez a program
inditasa utan tonkreteheti eg^sz addigi munkan-
kat. Ezert celszeru beiras utSn azt kimenteni
szaiagra vagy diskre, majd ezutan inditani a
programot. igy az nem veszik ei ha hibaztunk.
A program a 80,85-6s sorban "megn^zi", hogy
milyen cimtartomanyban van a kepernyo tarta-
lom, a g6p stack teriilete, majd ennek meg-
feleloen allitja be a g6pi k6du r6sz va!toz6it,
illetve meghatarozza annak betolt^si cimet.
A mem6ria felosztasa igy a kovetkezo lesz:
legfeiul a kepernyo tartalom, alatta esetleg egy
bovito program (p!.: CDOS), majd a string terii-
let, a stack, ez alatt kb. 5,5 Kbyte munkateriilet a
gepi kddii program szamara, v^giil maga a gepi
k6du program. A BASIC program es a gepi kodu
r§sz kozott pedig szabadon felhasznalhatd me-
moriateriilet taialhato.
A 90-120-assorokban bejelentkezik a program es
ismerteti a legfontosabb tudnivalokat. Innen a
vez4ri6s a 25-ossorra ad6dik.
A 25-75 OS sorokban tortdnik a kiindul6 abra
felrajzolasa. Ennek megk6nnyites6re megjelenik
egy raszter,ami a kepernyot 64*45 mez6re osztja.
Azt a helyet, ahova eppen rajzolhatunk (vagy
6ppen tdrolhetunk onnan), a mezo n6gy sarka-
nak villogdsa jelzi. L6pni a nyrlak segits^gevel
lehet, akar atiosan is, §s kozben az 6rintett me-
zdkbe rajzolliatunk az 'R' betG lenyom^saval.
Torolni hasoni6 modon a 'T' betQvel lehet. A ja-
t6k tenyleges inditasa a 'RETURN' lenyomasaval
tortenik. Ennek hatasara a vez§rl6s a 10-es sorra
adddik. A kepernySrSI torlodik a raszter, csak
egy keret marad meg,§s asejtautomata megkezdi
6let6t. A kepernyo tetejen megjelenika generaci6-
v^ltasok sz^ma. Egy-egy valtas kozott kb. 0,5
masodperc telik el. Amennyiben a kereten klvul
is rajzoltunk sejteket, akkor azok mint allando
forrasok szerepelnek, mive! a program csak a
belso 62*43-as teruJeten szamol uj allapotot.
A program mukodese soran eioszor a puffer
teriileten hozza I6tre az ijj aliapotnak megfelelo
abrat, majd azt atmasoija a kepernyo teriiletre.
A 15-6s sorban tortenik a klaviatura figyelese,
'V hatasara visszater a program a rajzolo uzem-
m6dba, igy modosithatjuk az aktualis abrat,
az 'U' beture ujra indul a j^tek, mig a 'K'-val
kii^phetiink a programboi. Barmelyik masik bil-

ientyO lenyomasanak idejere ieali a generacid-
valtasok sorozata.
Mindenkinek j6 jat6kot kivanok !

KALVIN TAMAS

5 Gi"'Tfj3Ci

10 XF^!OTPOTK^'^'^*^^^ 1 •> 4*h }-2.:'T[-!r:.NG0SUB75

J^rnfEir^-:. 3 fit-IN'l CV^ JFR? "THEN20EL:EIFA4^ """THEM:.OELSEirflJ-"U"TH£N-':.FLEE

r FR^r^^-
' K r\'\EHmmLSE 1 5
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CIS •• PR I NTCHRiT':: 6 > • L^U

4L1 Or M'F' 10 'PMrn IMF Il^ANDl/ + :+ I^'F ^T. -RMDi 'OOT-.K-:. '50 • iO

j^, FHM-L-TCC FUF.T^UTO^ -ET' -^4H-*-1 , 4+ri^l-i-J- ^J*^-.
' ^^E ' I GOTfJ^o

iiA FDPI^-©T02^FGP.T^©T02^RESET'::4*f4+I..4*M+l+.J.> ^HE;^a:ME?-^T

55 00SUB75
m I FPO I NT 4*H+ 1 4*N+i' .: 1 HEWGuSUB .-'U

^^-^0+ JHF' ^fli-IDi L.^^c , 'hlHDJ ' M IHF- 1 ^MNDl — IMP- 15 lif4Lil ' f^-N-CI^ - N ^+6

4*cH>65> ^ M^M--45*':;M<e>^-45*( ri>44.> ^ UUTUJ5
rci SET' i^t' -i^M+l ' Sr-f'^^+f 4^^^. • EET'4*|-'^^ 4^n^l> lET' 4-^M+." 4*n<-:' ^^ETUhN

75 FEdET- 4+N.4'f-n-( 1 > PE::E7'.^+N 4+n+C FE^ET^^^hH^ l+r^ + l F-EZET t^N^' ^^hU:* PETUP

H
cCi y^>-y - FO^EiF-ia_ CLE'^F5Ci DEriHTM-I IFPEFl

PEEK':' it-:.565>-l
5:- +1 J-J-Z^ CI=T-1 LL5 FFIHT.t4 =< C^Ff^^^-'ELCT rflTE} "Lt^P^

•
1 B FFItr

<f*L''/ 1W TRMfl:.-: " PR I HT^-L^ .,17..!936 ^ L=^556?r v C I +2be^

I=L
CLS-PPINT"R p.-.r-h f?-,o2:9 -'+..=._:- ^- ^ nvi 1.=..kk5..1 torte\':ii< . Esrszerre tobo ir ':-.M;-b-=vrt

^
'i-ortvnhF.^ - Pont. nios'^^J-^^t ass.. PRINT ^ PRINT" -R' - r-^.^xolA<

-J-- - torlt^-'S- "'Z ='dor.!:. poziciobol'"
•r^c; pPXNT"P.=v -^rolni tor-oirii x£. lehet- Pont mo2::3.r<.t.i:<.s.;

NT'* -PFTHRN-' " -1 -rE^.te-K md 1 1 ^. ^ .
"

• PR INT

100 '^FTNT" ' - 3--r 1 - t . ^nol r3 < ,1 ^ n ! * :<dt

U

[< - Ki l6'Pe5. rr-osramboJ "

105 i=MN"r^l5 CHF^- . 4 ^ "[ MFNbl Vlf GOriEEHL LhPO::HFfT~C"CHF4-<. "^O-'

no IF' J. Mk'E'r':?
----

" " THE!--! 1

1

l^rr^ ,
[

Fpjrfi rq.ni'i ill' } fu -n r *rub Ic^lii-t--! i^tel-o^- r.'ind.nddiS ^ ->.riixi^ .

3on,b 1^ • -M » lu . ^fINTJ:K. 5 . CNF t ^ 4 » "fc H*^ f tC <_VIF ( OMEE-^L IHCaTHRTcC • "CHF^^^ "0 '

120 IFINkEV:?^" 'THENU:0a-.F:E::J5

::oo Fit! El ^ t ^- m ^ t^-j :'r -ii 0 i+i 17 ieo j-.t c: o.i^c

"-:o £-10 IE 9 1E5 :> 1 .
^"^^ J-^^ iv^ ' i "i 17 i3i r i^E 2:0 :1.1s

. ^ .
--^ .

-r,
, 235 . 1 22 254 J ^-22 . 1 94 1 22 .. C

I

205 fm*> El -5? :2. 2'^ i'^ i7 160 T 1^: I n ik 217 ?e i^^e i+i 21? € 3

•<
' 7^^ 2^' 1 111 202 • 1 1 £02 . } - CI t

•='^0
. 20:E; • S6 20.i • 1 74 .. C I .< t-O .• 22 1 44 .. 44 ..

20--;
, 113.. 262

1

S3 . r; I . 6P) : 22 1 . 44 .217. 203 ..119.. 20:^ . 1 90 C I .. GO
r-n<--^i_ + 110. yi^-'^^ . 'P'S • 20:-' • 1 93 C I . t-^l . ;i 2 1 . 4 4 .. 44 1 1 o

- I'G- O.llE. i:. Jly CT :0 25- ^0" i 11- .

. 3.:i.t .01 . 25:5 • 283 . O . , 2m2 , 246 .01
c-ji EL-^1^ 1 . ^ - : :'5 e: C'-fi 2- :zi irr .-o. ^"^s li ie;o ri'' r.^ 2lv2 6

rT}i'."i .0- 20^ }5 -i-ri iL- . 1 -L^2 :: ci + i cn 2^4 : 202 4

e,.CI + 1..254..2:. i94.45..C:I^i..253..203,. 1.. llS.^202..45.Cl4'i _ ;

320 F (! El
^'^ '1^1 " ^ l-"-' i-' -

i-^^ -
'

" -^7 1 s - j7 1-' 1 1 - 1 ! T 1-- 0 L -3 ' . U"/* ! ' ='t fi l'"^-" 22< -..'5
;

01
:

p-(vr. 1 '
^ ..''-" 7- 1 K--^ i2'^. i^E -2 ill irji ie: 112 ir5 19: i<i i

fi.i:^ 11 ... i-*: 'I't : 2J-' x i7.=*7 0 -: 1-^22 t^o J4 17 c -i 11: i6.;52
:

} 3 . 1 t 3 25 1 ;-:3 .194. 1 1 9 C H 1 . :J ;^:k:4 .. I +^:2 1 .. O :E:2 1

-'30 POKEi--'-:3 1 6 1 1 3 . 4 4 .. 1 6 ::-5,''
.. k:0 1

|

2 ":5 FORI=:0TO2e0i3 ' NEXT •• RETURN
500 P0KE1S^43. 13f^. aUT0.. i36^CLS

;

.CI 1 127THCNJ=^^EE1'' -< E5E2 >ELSE T=

-ir .==dott- posiciob:-.

Ko2:beru " ^ PR I NT = PR I

.1 t-eK u ..^ r- 5. i r-(d i t a 2 -3-

07 CI €0 221 44 21
ri.-f-.-' ^5^-1, E 202 2-^1 CI 25-^ c 19 ?

Az indulo dbra
...6s a 78. generdcid

78

1?
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Nemregiben levelet kaptunk egv olvasonktol

(nevet kerte, hogy ne kozoljuk), aki a ko-

vetkezot tapasztalta Spectrumjan futo 1.8.

verzioju BETA BASIC bovftessel

:

100 KEYIN "20" + CHR$245 + "3"

sort tartalmazo programja ebben a sorban {a

beszuras vegrehajtasa utan)

C Nonsense m BASIC, 100:1

hibajelzesse! aiit !e. Ha GOTO 100 utasitassal

ujrainditotta a programot, az hibatianul to-

vabbfutott. Hogy lehet ez, hogy egyszer j6

a son maskor ugyanaz nem? Es egyaltalan

ebben a sorban- mi iehet hibas? - kerdezi ol-

vasonk.

A valaszokhoz egy kisse korabbrol kell kez-

deni a dolgokat. A BETA BASIC a normal
BASiC-hez kepest (egyebek kozott) a ko-

vetkezo plusz utasitasokkal rendelkeztk:

DELETE, KEYIN. Mindketto alkalmas a tarban

levo program modositasara a futas ideje

alatt! Csakhogy ezek hasznalat^val vigyazni

kell ! A doigok pontes megertesehez elo-
szor reszletesen leirjuk mukodesuket

:

DELETE n TO m
utasftas torii a programbol az n-tol m-ig ter-

jedo sorokat (n-et es m-et is beleertve). Ha
n-et nem adunk meg. akkor a program elejetol

Tehat a kitorlendo resz ugy ,.tunik el", hogy
a mogotte levo reszek lejjebb kerCilnek a me-
moriaban. Ha maga a DELETE utasftas a ma-
sodik reszben van, akkor a muvelet elvegzese
utan az interpreter azon a cimen folytatna a

programszoveg karaktereinek olvasasat. ahol

elozoleg abbahagyta. A DELETE utasftas

azonban a cfmet megfeleloen korrigalja.

Hasonlo jeilegu. de pontosan fordftott prob-

lema jelentkezik a KEYIN parancs hasznala-

t^na! IS, ha uj programsort iktatunk be.

piilanatban hi'vjuk meg. mivel a BETA BASIC
a szubrutin es a PROCEDURE hivasokkor is

azt a cfmet jegyzi meg ahova vissza

kell terni, azaz ezzel nem oldottuk meg
a problemat. Ez utobbi problema a 3.1. ver-

zioju BETA BASlC-nei is megmaradt. b^r

ott mar a KEYIN utasftas vegrehajtasa helyes.

(Nem all le ilyen hibajelzesse!.)

Ha mar a hibaknal tartunk ...

E sorok froja tapasztalt (szerencsere csak
egyetlen programsorral) egy hib^t az inter-

preter editoraban, amelyet kesobb sikerCilt

reprodukaini, tehat valoban. az editor tartal-

mazza azt a csapdat, amit most fefrok (a 3.1.

verzioban !).

Tortent ugyanis. hogy egy programban egy
sort m6dosftani akartam. El is jutottam odaig,

hogy lehfvtam a sort editaini a keperny6
als6 reszere. A soron beluli kurzormozgat^-
sok sor^n a kurzor egyszer eltunt! (Ennek
r^szleteirol annyit, hogy az utolso, soron
beluli kurzormozg^s lefele tortent.) A tovab-
biak soran a sorban nem sikerult ujra elocsa-

iogatni a kurzort, de az ENTER gomb meg-
nyomas^ra a rendszer elsz^llt. A BETA
BASIC-et es a programot ujra betoltve

kezdve torol (a 0. sort meghagyja!); ha m
hianyzik. a program vegeig.

KEYIN a$

A kuicsszo utan frt stringkifejezest ugy tekinti,

mintha azt a billentyuzeten frtuk volna be:

BASIC utasftassornak tekinti; szintaktikailag

ellenorzi, es beilleszti a programba. ha az

sorszammal kezdodik. ill. azonnal vegrehajt-

ja, ha nem.
Tehat osszegezve: a ket utasftas segitsege-

vel lehetoseg van programsorok torl^sere,

^tfrasara, befrasara programfutas kbzben.

A magyar^zathoz at kell meg gondolnunk,
hogy ez az egesz muvelet hogyan is tortenik.

Mivel a BASIC (6ppugy a BETA BASIC is)

interpreter tfpusu nyelv, ez azt jelenti, hogy
nem keszul lefordftott, un. targyprogram,

hanem a forrasprogramban (azaz a program-
szovegben) karakterrol karakterre halad az

interpreter, es ha sz^m^ra erteimezheto ka-

raktersorozatottalal. akkor valamilyen hasznos
muveletet (PI. kifras, beolvasas, ertekadas

stb...) vegrehajt: ha ertelmetlen, akkor hiba-

uzenetet ad es ujabb parancsot v^r.

Ebb6l a fent lefrt muveletsorb6I a „karakter-

r6l karakterre haladas" a lenyeg most sza-

munkra. Nezzuk meg ugyanis, hogy a DELE-
TE utasitasnak mi lesz a hatasa:

SZAMiTASTECHNiKAi ME ILEKLET-I9t7 JANUAR

Azaz a program 2. resze feljebb kerult, es

mivel az interpreter ott foiytatja a program-
szoveg olvasasat. (tehat nem korrigalja a

felcsusz^st) ahol abbahagyta. ez^rt ott valo-

szinuleg nem egy ertelmes utasftast fog ta-

lalni (l^sd m^g p^ld^nkat is),

dsszefoglalva tehat: a beszuro utasita-

sok, ha az eppen vegrehajtas elotti reszre

vonatkoznak, altalaban hibajelzest okoznak.
b^r sem szintaktikai hiba nines sehol. sem
v^grehajtaskor nem tortenik semmi rendelfe-

nes, csak az interpretert ..vertuk at".

.A szbvegben hivatkoztunk egy peldara. An-
nak igazolas^ra, hogy „direkt" lehet frni

olyan programot, mely ilyen esetben sem ^11

le hibajeiz^ssel. egyuttal a , .feljebb" csuszast

bebizonyftsuk. irtunk egy ilyen peldaprog-
ramot. Ajanljuk reszletes attanulmanyozasatl
es meg^rteset! (Nem allftjuk, hogy sok ertel-l

me van, de szerintunk jol magyaraz.)
Pelda (melyben a 40. es 50. sor ketszer hajt6-

dik vegre)

10 DELETE 20 TO 20
20 REM
30 LET A$-"20"+CHR$245 + CHR$34 +

"123456789"+CHR$34
40 :PR!NT"abcde"
50 KEYIN A$
(A 10-es sor csak azt biztosftja, hogy tobb-
szori futtatas eseten az elej§n ne legyen 20-as
sor.)

A ..hibak" elkerulesere sajnos meg azt sem
tudjuk ajanlani, hogy a program elejere gyujt-

suk ossze PROCEDURE-be, vagy szubrutinba
a KEYIN utasftasokat, es azokat a szukseges

ugyanazon az utvonalon mozgatva a kurzort,

ujra eltunt.

Ha valaki ugyanezen csapd^t el szeretne ke-
rulni. csak azt tudom javasoini, hogy ha edi-

talas soran a kurzor eltunik, akkor a sort

hfvjuk le a kepernyo aljara ujra (EDIT gomb,
CAPS SHIFT+1), majd m^s utvonalon ha-
ladjunk a kurzorral (ez esetben valoszfnufeg

a lefel^/felfele mozgasok okozzak a gondot,
valbszinuleg el6g az is, ha masodik alkalom-
mal ezt nem hasznaljuk.) A programunk 6s
BETA BASIC rendszerunk ez esetben uzem-
kepes marad.

Halasz P4ter

Barmely program

bonyolultsaga

addig fokozodik.

amig tul nem no

programozoja kepessegein

(Murphy torvenykonyve)



SPECTBUm FLASH
Commodore16.on,Pmsz^4-en

A program lehetove teszi, hogy Spectrum viMogist haszn^!junk C 16-on.
Ez abban kiiionbozik a megszokott villog6st6L hogy nem a "Iathat6-nem
lathato" modon viHog, hanem egyszer inverz a kifr^s, egyszer nem.
A vlllogast a ! utasit^ssal idezhetjiik el6. Az utasit^s szintaktik^ja

:

1 x-koordinata, y-koordinata, "szoveg".
Az es y-koordinata lehet konstans 6s valtoz6, a szoveg csak id^zojelek
koz6tett karaktersorozat lehet, vaItoz6 nem. PI. !12,12, "KISMACSKA".
A villogtatast a megszakit6 rutin atiras^val oldjuk meg. A megszakitorutint
ugy irhatjuk at, hogy a megszakitas vektorba befrjuk a mi megszakit^sunk
kezdocimet (alsobyte, felsobyte), majd ami megszakitas rutinunk v6g6re
beirunk egy ugr6 utasitast az eredeti megszakit6 rutinra. Ez JMP $ CEOE
A megszakitas vektor helye: $0314. A megszakit6 rutinunknak az a fel-

adata, hogy az osszes 01 -es szink6du karaktert inverzbe valtsa. Az^rt a

01 -est, mert ez a nyolc fekete koziil az egyik, 6s az6rt nem a 0-as szink6dut,
mert alapallapotban ezzel jelentkezik be a g6p.

1 REH H|^:;4f.*f4^:*r«i^:?^f«H?^^^^^*'*?#^^'*^^^^

SPECTRUM FLRSH r:-16-0H ^
2 REM «

4 REM >:

5 REtn.^ KESZiTETTEa„FJ.GyLV>lS L.^^;

7^ REM SZEHTES.. 1986u I:K.5. ^
9 REM
Ci p p" |v{ ^^s: :^ ^4^: ji^; -^^^ ife j^: i^; i^.

r^;
14?:

10 INPUT"' i6K /^64K^ < ]-iS> T- • t:-^|L^S^

r:LT*:2Ak'4'9^^^^^ : FH^^

I

-}|t62S8^RERDR ^ 0--=6iR ^ iFR===62THEHR~T
36 I FR==63THEr-IR=T 1

UJ utasitiist l6trehozhatunk t6bbf6Ie m6don. PI. a CHRGET rutin atirdsivai.
En egy masik Iehet5s6get mutatok be. A mddszer i^nyege az, hogy az
interpeter amikor hibat taial, akkor a $0300-an talalhat6 hibavektor dital

mutatott cfmre ugrik. Ha mi ezt Stirjuk, akkor minden SYWTAX ERROR
kiirasa elott ellendrizhetjuk, hogy az ditalunk vSIasztott utasitast talSlta-e
a g6p. Ezutan beolvashatjuk az adatokat, eiiendrizhetjuk az esetieges hib6-
kat, 6s v6grehajthatjuk az uj utasitdst. A hibarutinunkban eilendriznunk
kell, hogy SYNTAX ERROR-e? Ha nem, akkor az eredeti hibauzenetre ug-
runk. Ha igen, akkor ellendrizzuk, hogy felki^lt6jel-e? Ha nem, akkor az
eredeti hibarutinra ugr^s, ha Igen, akkor a mi rutinunkra ugrSs. A hiba-
vektor eredeti 6rt6ke: $8686.
A programot mindig a BASIC mem6ria v6g6re helyezzuk, 6s a BASIC
mem6ria feiso hatarat a program ai^ iilitjuk. (A BASIC mem6ria felso ha-
t^rat az 55-56-os cimeken allithatjuk.) Ez6rt a program megk6rdezi, hogy
16 K-s, vagy 64 K-s g6pen dolgozunk-e?
A program kiszamitja az ellen6rz6 osszeget, ha ez nem egyezik, akkor hi-

basan g6peltuk be a DATA sorokat.
^yy^ Gu/y^s Lasz/6

SzerkesztStmesfl&gyziss: s^/nosapragram B4i('i^ f^'^6son, vagYPtuszl4-eseh
v&fo futtatAsakor csak 26 Kbyte szabad msmonateriilet marad. Ez kets4g^
teieniif fevon a program Srt4k4b6f, de ugy gondoituk megis Srdemes koz"
fesre.

-4.^1 pr . R ^ NEIKTI : IF0-O389 1 4THEHPR I NT " H IBR R DRTR SDRDKEiRH
5S ^ P8K:E56 . T - SVST 1 ^^:2!56-i-2 1 CLR

1 90© DRTR 11.. 248. 3.^ 76.. 215. 62. 173.
ORTR 251 '] 165.. 4.' 281. 32. 288. 6.

1 j/t25"i DRTR 76 >' 102 > f^g' , = . 288 » 94. 32. "~'T29T" 157^^224
i€i38 DRTR 48 176.. 92C 138. 72. 32. 145. 148
1040 DRTR 1 OQ 157. 224^ 25. 176. 77. 18
1858 DRTR 2^8 ^ 255 . 32. 145. 148/ 32. 223. '62. 32. 165. 4
1868 DRTR 283 *

••'1 .-r 24j7i 58 .r 28 1 . 8 . 248 46

.

281 * 13. 240
1878 DRTR 42

.

281 . 32. 144. 29. 281. 138. 144. 12. 281 . 149
1888 DRTR 1 44 / 21.. 28 1 . 1 56 . 1 44 . 4 . 28 1 1

6

0. 144. 13. 166
1898 DRTR 282 ^ 164 . 285. 32. 218. 255. 32. 237. 62. 76. 284

DRTR 62 218 V 255. 32. 223. 62. 76. 153. 62. 76
11 10 DRTR "^'139 162. 11. 76 . 134. 134. • 1 62. 14. 76. 134
1128 DRTR 134.. . 59. 2€^S. 2. 238. 66^. 96--

1138 DRTR 98 J

"

68 . 96 . 142 . 1 6 r 63 , 169

.

8." 1417"" 17""""'"

1148 DRTR 63 192.. 8^. 248. 28. 2:4. 169. 4£i. 189. 16. *63
lir58 DRTR 141 63. 169. 0. I€t9. 17. 63. 141. 17. 63
1 168 DRTR 136. 28S . 236. 169. 1. 141. 241.. 9 . 96. 8. 8
1178 DRTR 1 69

.

141. 19. 63. 141. 20. 63. 169. 98. 141
1 188 UR'^ R 9. 62. 141. 1. 3. 169. 58. 141.. 28
1198 DRTR C' 1 69 A 63. 141. 21. 3. 96. 239. 2 81., 63. 173
1288 DRTR 28 281. 32. 283. 68. 168. 4. 162/ 8. 189
1218 DRTR 8. £ 28 1. 1. 288. 8. 189. 8. 12. 73.;^__128_
1228 ORTR 157. 12. 232 . 288 . 23S . 238 . St
1238 nRT5-j 63 .. 9. "^8^ 141 66
i 248 DRTR 1 69 . 12^ 141. "73'^ 63/Vi4T. ' 78l 63 . 169. 8
1258 DRTR 141 63. 173. 19. 63. ^73. 128. 141. 19. 63

DRTR 76 14;
'

286
2880 PR I NT "H"

•

! 12. 12 .
"EZ R SPE8TRUM FLRSH I !

1
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szor rendeztiileclmber 13-14-§n a Muszaki Egyetemen masodszor rendeztiik meg I

csonyi buiinkat. Meg keil mondanunk, hogy a siker minden varakozds^M
felulmulta. A k6t nap alatt 5000 ember fordult meg nStunk, az 50 progr;
csereberere kialakftott asztal a vasdrnap dSleiott n6hdny or^jatdl el-
tekintve ^lianddan tele volt. A bemutatoteremben is nagy 6let volt. Si-
keriiit b^relnunk egy vided kivetitot, s igy az Amiga, a Macintosh 6s a
tobbi g6p k6p6t nagyban iithattik a besz6lget6sek, bemutatok kdzben.
A tavalyi, vdrossz^li inditds utdn, tehdt ugy 6rezzuk, hogy mSlto helyen,
m6ltd sikerrel zartuk az 1986-os 6vet. Eml^keztetdiil azoknak, akik ott
voltak, s kedvcsin;§l6nak jovore azoknak, akik megint nem jottek el, ime
n^hSny pillanatfelvStel.

A bemutat6teremb3l
a szemiink Idtt^ra

indult utjara az 6terbe
a Spectrum programok

jele.

Akiknek voltak v6tell
tapasztalataik, kitolthet-

t6k a v6telminos§grdl
k^szult felm6r5 lapot.

- No, ehhez mit szdisz?
Mit tudsz adni 6rte? A bemutat6 terem sligere

termSszetesen az Amiga volt I

Tessdk leiilni, mosolyogni,
s elSszor a k6perny5n,
azutSn a nyomtatdn
jon elo a mosolya.
A k^pdigitalizdlo rendszerek
mdg ujdonsignak sz^mitottak.
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RUTINOK'
HI'VASA
Az opericios rendszer beepitett
rutinjai az egy byte-os RST 30h
utasitassal hivhatok, meiynek
kodja 247, azaz 0F7h. A szuks6-
ges parametereket a rutinok a
BC es DE regiszterpdrokban var-
jak, ilietve itt adjak vissza az
eredm^nyt. Ezenkivu! visszat6r§s-
kor az A regiszterben zerus van,
ha a rutin hiba neikii! iefutott,
egy^bkent pedig a hibakdd, meiy-
nek jelentese a TVC Kezelesi
Utmutato 44. oidaian taiaihato.
A tobbi regiszter tartalmat nem
valtoztatja a rutinhivas.
Az operacios rendszer az RST
30h utasit^st koveto byte-ot te-
kinti a hlvott rutin kiv^laszt^si
kodjanak, ugy, mintha ttt nem
egy, hanem ketto byte-os utasi-
tas aiina, 6s a masodik byte lenne
az operandus. Gondoskodik arrdl,
hogy visszat6reskor a kiv^iasztasi
kodot koveto utasitasra keruljon
a vez^rles.

ELSd B L
A TV C 0 y P U T E R R 6 L

A kivalasztasi kdd bitjeinek /efentese:
b7 muvelet iranya: 0= output. 1=input
b6-b4 funkcioosztaly kodja: O=video, l^bHientyOzet,...J= Kernel
Kijeldii a hozzarendelesi tabl^zat egy elemet a b7-tel egyiitt. A tab!aelem
alapjan az operacios rendszer megallapitja, hogy melyik logikai eszkoznek
kell a rutinhivast kiszolgalnia.
b3-b0 konkret rutin sorszama: 0-15
A Kernel kiv^televe! minden logikai eszkoz elso harom rutinjanak rogzitett

a funkcioja

:

0: IT-kiszoigalas
Azoperaci6s rendszer IT-kezeI6stv6gz6 r^sze hivja,felhaszn^l6i programbol
nem aj^nlott hivni.
/; karakter input-output
Egy karaktert kiiid ki vagy olvas be. A karakter helye a processzor C regisz-

tere.
2: karaktersoro7st input-output
Adott memoriateriiiet byte-jaira sorban elv6gzi az 1 . szamu rutint, felt6ve,

hogy a nnemdriacim nem haladja meg a HI MEM rendS2erv61toz6 ert§ket.

A karakterek szam^t a BC regiszterparban, a mem6riaterulet kezdScimet a

DE regiszterparban varja. HI MEM valtozb k6tbyte-os, cime 2841 =0B19h.
A rutinokat a logikai eszkozok szerint csoportositva ismertetjiik. Megadjuk
a hasznalt rendszervaltoz6kat, a rutinok param6tere26s6t §s a rovid mQ-
k6d6si leir^st. A hivasi k6d 6rteke a hozzarendef6sl tablazatok eredeti 6r-

t^ke eset^n 6rvenyes. Ha a tablazatokban m6dosftunk, akkor ahhoz a htvasi

k6d megfelelo harom bitj6t is hozza keN igazitani.

FONTOS:
A be^pjtett rutinok hivasakor a 0. lapon a rendszerteruletettartalmaz6 fel-

hasznal6l RAM-nak kell ienni,a Stack Pointer pedig a 0. vagy 1 . lapra kell.

hogy mutasson I

iViDEO RUTINOK
A video rutinok alapvetoen a k^pernyore rajzolast v6gzik. Lehetoseget ad-
nak pontok.vonalak rajzol^sara, k^pernyoteriilet kifest6s6re, valamint ka-
rakterek kirajzoiasara is a keprnyo tetszaieges (!) hely^n. A rajzolas egy
kdpzeletbeli tollal t6rt6nik, ezt mozgatja BASIC-bol a PLOT utasitSs is.

A toll heiy6t a BASIC-ben megismert koordinitakban kell megadni: X=0...
1023, Y=0,..959. A kepernyd bal a!s6 sarka a 0;0 pozicid.

A hasznalt rendszervaltozdk a kdvetkezok:
$L MODE ~ 7 byte, cime 2891^0B4Bh
Az als6 k6t bit a pontkiir^s tipusat adja: 0=felunr§s, 1=log!kaj 6s (AND),
2=logikai VAGY (OR), 3=^logikai KIZARd VAGY (XOR). BASIC-b6l a SET
MODE allitja.

$L STYLE 1 byte, cime 2892=0B4Ch
Az a}s6 n^gy bit a vonaltipust adja. BASIC-bol a SET STYLE allitja.

$/NK- 1 byte, cime 2893 =0B4Dti
A szinfelbontastol fuggoen az also egy, ketto vagy n^gy bit a tintaszint

(palettak6dot) adja. BASIC-b6l a SET INK alUtja.

$PAPER - 1 byte, cime 2894=0B4Efi
Mint a $INK, csak a papirszmre. BASIC-bol a SET PAPER allitja.

^BORDER - 1 byte, cime 2895=0B4Fi7
Az aktu^lis keretszint adja. A BASIC-beli SET BORDER parameter^nek
k6tszeres6t tartalmazza.
$V FLAG - 1 bytCr cime 2896=0350h
Az als6 ket bit a video karakter kirajzolast vezerii: az1 6rt6kQ bit letiltja

a 0 6rtekCj bit pedig engedelyezi a karakter megfelel6 pontjainak kirajzoia

sat; bO=tintaszinu pontok, b1 =pap!rszinu pontok. A pontok kiirasa

$L MODE szerint tort^nik.

A rutinok leirisa:
V/D /RQ- hivasi kod: 0
mukodes: Nines hatasa. . ,

Vm CHOUT - hivasi kdd: 1

input: C = kiirand6 karakter " •

output: A=^hibak6d
mukddSs

:

Kirajzo! egy karaktert. Az aktuaiis rajzpozici6 lesz a kiirt karakter bal fels6
sarka. Kiiras utan a rajzpozici6t ugy aMitja, hogy a kovetkezo karakter jobb-
r6l kovesse a mostanit. Ha a kep jobb sz§16n nem f6r ki a karakter, akkor ti'z

pontsorral lejjebb a balsz^len folytatja, ha alul nem f6r ki, akkor nem ir ki

semmit, tehat nem rollozza a k^pet. A vez6rl6 karakterek kozu! csak a
CHR${10) 6sCHR${13) hat^sos, a tobbire, valamint 223-nai nagyobb k6du
karkaterekre nem reagdi.
WD BKOUT - hivasi kdd: 2
input: BC=kiirand6 karakterek szama

DE=els6 karakter cime
output: i4 = hibak6d
mukodds: A karakterket egyenk^nt kiirja a ViD CHOUT rutinnal.
BTEXT - hivasi kod: 3.

input: B = oszIop
C=sor

output: A=hibak6d
mukodes:
A rajzpoziciot bealHtja a B;C karakterpozicid bal felsd sarkaba, ezzel eld-
k§sziti a normal szovegsorba val6 irast a VID CHOUT rutin sz^mara. A k6p-
ernyo bal fels6 karakter6nek koordin^tai: 1 :1. Ha B vagy C 6rteke z§rus,
akkoraza pozici6 valtozatlan marad. Eza rutinsohanem huzvonalati
V JUtODE - hivasi kdd: 4
input: C = grafikus m6d : 0=k6tszfnu, 1 = n6gyszinu, 2=tizenhatszinQ
output: A = hlbak6d
mukodes:
BeaiUtja a grafikus felbontdst. Hatasa teljesen azonos a BASiC-ben kiadott
GRAPHICS utasitasal.
CLS - hivasi kdd: 5
mukodes: Torli a kepernyot, mint a BASIC-ben kiadott CLS parancs.
BABS - hivasi kdd: 6
input: BC=X koordin^ta: 0...1023

DE=Y koordinata: 0...959
output: A=hibak6d
mukodes:
Beallitja a rajzpozicidt azX;Y koordinatakra. Ha a jelkepes toll le van teve,
akkor vonalat is huz a rendszervaitoz6knak megfeieloen.
BREL - hivasi kdd: 7
input: BC=X relativ koordinata

DE=:Y relativ koordinata
output: A=hibak6d
mukodes

:

Hasonio a BABS rutinhoz, csak itt a megadott koordinatSkat hozz6adja az
aktuaiis drtekekhez, igy kapja az uj pozicidt.
BON - hivasi kdd: 8
mukodes:
A jelkepes tollat leteszi, es kiir egy pontot$lNK 6s $L MODE szerint. Ettol
kezdve a BABS es BREL rutinok vonalat huznak.
BOFF - h/vasi kdd: 9
mukodds:
A jelkepes tollat felemeli. Ettol kezdve a BABS es BREL rutinok csak pozi-
cionaiast vegeznek.
FILL - hivasi kdd: 70 (OAh)
mukodds:
Befesti az aktu6lis rajzpozfci6va! szomszedos 6s azonos szinQ k6ppontokat
a $INK szerinti szinre az "ozonvlz" algoritmus szerint. A rutin rekurziv,
verem-orientalt. Hatasa azonos a BASIC-ben kiadott PLOT PAINT utasi-
tassal.
DEFC - hivasi kdd: 11 (OBh)
input: C=a definiilnj kivant karakter k6dja: 128. ..223

DE=a karaktert defini6l6 10 byte kezd6cime
output: A=hibak6d
mQkodes:
Atirja a karakter kep6t a RAM-ban. Hatasa azonos a BASIC-ben kiadott
SET CHARACTER utasitassal.
PAL - hivdsi kdd: 72 (OCh)
input: DE=paletta-definial6 4 byte kezddcime
mukodes:
Definiaija a palettaszineket a 2 es 4 szinO uzemmddhoz. HatSsa azonos a
BASIC-ben kidott SET PALETTE utasitassal.

Cseh Tibor

A szerkeszto azert van, hogy a lap olyan legyen. amilyenek az olvasdi!
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KARAKTERKirRAS BASICB6L VIDE6 RUTINNAI,
A program bemutatja a video rutinnal torteno karakter- es

stringkiirast. Ez gyakorlatilag lehetoseget biztosit a kepernyon
kis abrak mozgat^s^ra, pi. sajat tervez6su karakterek (figu-

r^k) segitseg^vel.
A program a kezdoszoveg kiir^sa ut^n egy billentyu leiitesere

var (110-199. sor). Az elso reszben (210-250. sor) a ^TV-
COMPUTER" stringet kifrja 16 szinu modban minden sor

efejere, majd az elso sorbol a karakterek egyenkent elvando-

rolnak az also sor jobb oldai^ra, mikozben beletorolnek a kep-
ernyon levo szovegbe (260-340. sor, 1. abra). Amikor az egesz
string dsszeail, akkor fuggolegesen felfe!^ mozog az elso

sorig (410-440. sor), majd a sor vegerol a sor elejere, es egy
billentyu leiitesere var (510-590).
A m^sodik resz bemutatja, hogy kiirhatok kuldn a karakter
tintaszinu es papirszinu pontjai (610-750. sor, 2. ^bra)

Cseh Tibor
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TV-COMPUTER

Karakterkiir^s a be^pitett
VIDEO rutinnal

GRAPHICS 4: RANDOMIZE
PRINT AT 5,4:"Karakterkiir^s a be^pltett"
PRINT AT 8,8: "VIDEO rutinnal"
GET !< v^r egy billentyfire
f

! egy karakter mozog
f

GRAPHICS 16
T$="TV-COMPUTER" : T=LEN ( T$

)

FOR 1=1 TO 24
: SET INK 9+BND ( 7 ) : PRINT 4J I , 1 : T$

;

NEXT I

DX=(16-T)*64/230
FOR I=T TO 1 STEP -1

SET INK 9+RND(7)
X=(I-1)*64-DX
FOR J=956 TO 36 STEP -4
X=X+DX
PLOT X,J:PRINT #0:T$(I);

NEXT J
NEXT I
f

! string mozog
f ,

FOR J=:36 TO 956 STEP 4
: SET INK 9+RND(7)
: PLOT X, J: PRINT #0 : T$

;

NEXT J

FOR J=X TO 0 STEP -4
: SET INK 9+RND(7)
: PLOT J, 956: PRINT #0 : T$

;

NEXT J
GET ' !< v^r egy billentyiire

V FLAG bemutatAsa

V_FLAG=2896
GRAPHICS 4
TINTA=1:PAP1R=2
PRINT: PRINT "Csak a tintaazmu pontok"
PRINT •kiir^sa: POKE 2896 , 2" ; : POKE V_FLAG,2
FOR 1=0 TO 31
: SET INK 0 : PLOT 32*1,836-4*1
: SET INK TINTA: PRINT #0:*"T";
NEXT I

PRINT AT 9,l:"Csak a papirszinti pontok"
PRINT, "kilr^sa: POKE 2896 ,

1
" ; : POKt V_FLAG,1

FOR 1=0 TO 31
SET PAPER PAPIR

: PLOT 32*1,556-4*1: PRINT #0 : "P"

;

NEXT I
f

GET : PRINT AT 20 , 1 : ;
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Homonnay Peter: Angol-magyar szami-
tastechnikai szotar Novotrade, 142 o..

74 Ft

(A kisszot^r azoknak a TPA-11 felhaszna-

loknak nyujt segitseget, akik gepuk szakiro-

dalmat eredetiben szeretnek olvasni.)

Az MPS 1000-es pontmatrix nyomtato
- Felhasznal6i kezikonyv Novotrade. 192 o.,

180 Ft

(A kotet a nyomtato uzembeheiyezeset6!, a

nyomtatas alapismereteitol kezdve a kulon-
bozo uzemmodokat mutatja be. A fuggeiek
az MPS 1000-es jellemzoit ismerteti.)

Herrmann: A VC 1541-es lemezegyseg
javitasa es karbantartasa
DATA BECKER - Novotrade, 120 o.. 300 Ft

(A muszaki kezikonyv a floppy hibaelharitasi

lehetosegeit irja le kozertheto formaban.)
Kampow: BASIC gyakorlatok a Commo-
dore 64-esen
(A kezdoknek szolo kotet a C 64 alta! hasz-
nalt BASlC-V2-be vezeti be az olvasot, jof

attekintheto mintaprogramok segi'tsegevel.)

Ujabb programfejieszto rendszerek
ESZR gepekre Szerk.: Pasztor Janos
SZAMALK, 216 o., 102 Ft

(Az „0peraci6s rendszerek idoosztasos uzem-
modjai" c. kotet folytatasa a QUOTA-II es a

GUTS rendszerekrol nyujt attekintest.)

Dr Ada-Winter Peter-Ada Winter D^vid:
A ZX Spectrum Hardverlefras - Gepi
k6du programozas
Muszaki Konyvkiado, 360 o., 57 Ft

(A konyv a szeles korben elterjedt gep bels6
felepit^senek ismertetese utan egy nagy terje-

delmu rajzoloprogram megfrasan keresztu!

vezet be a Z80 assembler hasznalataba.)
Dr Ury Laszio: Commodore 16, PIus/4,
C 64, C 128 Informacios kartya - Mikro-
processzorok 65xx, 75xx. 85xx
LSI ATSZ. 68 o., 61 Ft

(Programozast segfto kezikonyv a geptfpu-
sok jeilemzoinek t^blazataival.)

Sinclair Spectrum j^tek es program II.

LSI ATSZ, 110 0., 98 Ft.

(Az eiso kotethez hasonloan e konyv nagy
reszet is jat^kleirasok teszik ki, de itt is olvas-

hatoak programi'rast konnyitu szoftverek is-

mertetesei. igy a MEGA BASIC V 4.0. illetve

hatfele compiler leir^sa.)

Erd6s Ivan: Commodore Plus/4, C-16,
C-116 ROM lista

LSI ATSZ. 284 o., 248 Ft

(A gyakorlott felhasznaiok szamara jol hasz-

nalhat6 ROM list^t kiegeszfti a keresztrefe-

rencia-tablazat, valamint a lista keszitesenek

m6djat leiro fuggeiek.)

Toth Viktor: A Commodore 16-os belso
felepitese
Novotrade. 432 o., 99 Ft

(A processzor-utasitasokat, KERNAL-rutino-
kat bemutato kotet terjedelmes fuggeieke a

C 16 ROM listajat tartalmazza.)

BASIC zsebkonyv Szerk.: Kiss .Adam. Kiss

Balazs

SZflMiTftSTCCHNIK*! MIIUKIET 1987 J*HUM

MEDEA Kisszovetkezet, 139 o., 99 Ft

(A kis konyv tizenharom elterjedt geptipus
Basic-kulcsszavainak hasznalatat mutatja be.

a mellekletkent csatolt referencialapok pedig
az egyes gepekre vonatkozo ismereteket fog-
laljak ossze.)

Informatika Franciaorszagban - ma
Statisztikai Kiado. 207 o., 150 Ft

(A ,,tarsadalom szamitogepesitesevei" fog-

lalkozo. 1978-ban kozzetett Nora-Mine je-

lentese ota lezajlott fejiodesroi, es annak tar-

sadaimi kbvetkezmenyeirol szamol be a ko-

tet.)

Voss: Bevezetes a statisztikai szamita-
sokba C-64-esen
Novotrade, 225 o.. 348 Ft

(Az alapveto statisztikai szamitasok gepre vi-

telet segiti a konyv.)

Mi fer
azsebiinkbe?
Harom apr6 kis konyv jelent meg a kozel-

multban - egy meg novemberben. a masik
ketto pedig decemberben -. amelyek a sza-

mftastechnikaval kulonbozo szinten foglal-

kozok szamara zsebkonyv formajaban szan-

dekoznak ismereteket kozolni.

- Homonnay Peter: Angol-magyar sza-
mit^stechnikai szotar

Homonnay kotete tetelezi fel a legtobb el6-

kepzettseget: az eloszo szerint azoknak kivan

a segitsegere lenni. akik a TPA-11 gepcsalad
gepein. illetve ESZR g^peken programoznak.
es naprakeszen szeretnek kovetni a szakiro-

daimat. Mivel a magyar nyelvCi forditasok al-

taiaban jelentos kesessel (gyakran elavulva)

jelennek meg, a szerzo c^lul tuzi ki. hogy a

szakmabeli olvasoval megismertesse azt a

nehany szaz szakkifejezest, melyek segftsege-

vel ez az irodalom megertheto. Eppen ezert

sok olyan kifejezest is felvesz a szojegyzekbe,
amelyek kozhasznalatuak. nem tartoznak a

szuken vett szamitastechnikai nyeivezetbe,

de celszeru ismerni oket. hogy a szakcikkek

olvasasa kozben ne kelljen folyton a nagy-
szotart nyalazni.

Ennek a celkituzesnek eleget tesz a kotetecske
- mely a legkisebb terjedelmu a harom kb-
zott. Ennek ellenere a szerkesztessel kapcso-
iatban felvetheto egy-ket kifogas.

Az elso - amin a profi szamitastechnikusok
nyilvan csak derulnek -: sok az olyan cfmszo,
amelynek forditasaban. magyarazataban is

angol szavak szerepelnek. igy a tajekozatla-

nabb olvaso k^nytelen ezek jeienteset is fel-

lapozni. Igy pi. az ADT (Application Design
Tool) ertelmezesekent a kovetkezo olvashato:

Datatrieve allomany leiro eljarasa (alkatma-
zasi szerkeszto eszkoz). Aki azonban nem
tudja. milt jelent a ..datatrieve", az kenyteien
ezt a szot is megkeresni, hogy megtudja:
adatlekerdezo rendszerrol van szo.

A datatrieve jelentese nyilvan sokak szamara
egyertelmu. Vannak viszont ritkabban hasz-
nalt angol kifejezesek is, melyek szinten az
ertelmezo reszben szerepelnek - es ezeknel
sem utal semmi arra. hogy 6nall6 cimszokent
is megtalalhatbak a szotarban.

Ezzel szemben sok olyan helyen olvashat6 a

..lasd meg:..." megjegyzes. ahol arra sem-
mi szukseg. fgy a ..hashmark" forditasakent

ezt olvashatjuk: numerikus jel (#) lasd meg:
number sign. Fellapozva a ..number sign"
cimszbt: szamjel (#) lasd meg: hashmark.
A k^t definicio lenyegeben ugyanaz. az egy-
masra hivatkozas felesleges. Sokkal jobb en-
nel pi. a kotojel (-) meghatarozasa: dash
character: gondolatjel, kotojel (-) [szinoni-

maja: hyphen]; es a hyphen-t mar meg sem
kell nezni, hiszen nyilvan hasonio olvashat6
ott is.

A kotozkodesnek is beillo kifogasok ellenere

mindazoknak ajanlhato a kotet, akiket idaig

hianyos nyelvtudasuk tartott vissza szakmai
tajekozottsaguk bovitesetol.

- Mi micsoda magyarul a szamitas-
technikaban? Szerk. : Kis Adam
A Kis Ad^m altal szerkesztett konyv - alcime:

Mikroszamft6gepes Ertelmezo sz6X^x - a

Membran-sorozatban jelent meg, vagyis
nepszerusito, ismeretterjeszto kotet. Az elo-

szo is hangsulyozza. hogy Akarkinek, Min-
denkinek szol. nem szakkonyv, elck^pzettsdg
netkul is haszonnal forgathato.

Az elso resz az ,.Angol-magyar szamitas-

technikai kisszotar" - bar itt helytallobb lett

volna a ..Szamitastechnikai ertelmezo szo-

tar" cim, hiszen a cimszavak is magyarul
szerepelnek, beturendben. es csak zarojeiben

kbveti 6ket angol megfelelojuk. Ezutan k^t

angol-magyar szojegyzek kovetkezik: az els6

az altalanos szamitastechnikai fogalmak for-

ditasat adja meg, a masodik pedig az adatat-

vitellel kapcsolatos szakkifejezeseket. A fug-

geiek a legelterjedtebb BASIC-kulcsszavak
ertelmezeset adja meg.

m



E kotet is teljesiti feladatat - kepes ugy szoini

egy altalanos olvasokozonseghez, mely vala-

melyest mar tai^kozott a szamitastechnika-

ban. hogy sti'lusa, nyelvezete ekozben nem
szajbaragos. Felesleges a szerkeszto mentege-
tozese az eloszoban amiatt, hogy a nepes
szerzogarda tagjai egymastol eltero stilusban

irtak meg szocikkeiket, mert nem erzekelheto

zavaro felfogasbeli kulonbseg.
Egyetlen ellenvetes csak a konyv, iKetve e!s6

fejezetenek cimevel szemben teheto: ezek
alapjan azt varna az ember, hogy egy, az

elozoekben ismertetett Novotrade-kiadvany-
hoz hasonio ketnyelvu szotart kap kezbe. Itt

azonban inkabb az erteimezes kap hangsulyt,

nem pedig az idegen nyelvu kifejezesek le-

fordit^sa.

A kotet jelolesrendszere egy^rtelmu, \6\ hasz-

n^fhatd, fgy a konyv alkalmas arra is. hogy

a szamitastechnikaval aktivan foglaikozni

szandekozo olvasok ne csak egyetlen foga-
lom meghatarozasat keressek meg aikalmian-

kent hanem hogy sz6cikkr6I szocikkre kalan-

dozhassanak benne.

-BASIC zsebkonyv Szerk.: Kiss Adam,
Kiss Bafazs

A MEDEA Kisszovetkezet emiekeztetoul

szanja kiadvanyat azoknak, akik mar tudnak
BASIC-nyelven programozni, de idonkent

ut^na szeretn^nek nezni, hogy egy-egy iehe-

tos^g hogyan val6sithat6 meg a rendelkeze-

sukre ^116 g^ptipuson. A BASIC kulcsszavait

beturendben, egy-egy oldalon ismerteti a

konyv, megjelolve azt is, hogy a szerzok altal

legelterjedtebbeknek tartott tizenharom gep-
tipus kozul melyeken hasznalhatoak. A lapok

aljan Ores rovat ,.Az en rendszeremben:"

cimmel, ahova ki-ki beirhatja, hogy milyen

elterest tapasztal az ^Itala hasznalt gep mu-
kod^se es a kotetben lefrtak kozott. A konyvet

kiemelhet6 referenciaiapok eg^szitik ki,

melyek az elemzett g^ptfpusok kulcsszavait

tartalmazzak.

A koncepcio dics^retre melt6 - a megvalosf-

tas mar kevesb^. Itt a kifogasok joval stjlyo-

sabbak, mint az eiozo ket kotet eset^ben.

Rengeteg a targyi t^vedes. Hogy csak Reha-

nyat emiftsunk, melyek a iegeiterjedtebb ge-

pekkel kapcsolatosak: honnan vettek a szer-

zok (szerkeszt6k), hogy a Commodore-
g^peken, vagy a Spectrumon van ERROR
utasft^s? hogy a Spectrumon van GET?
INSTR? A FlX-nel miert szerepei a Spectrum
es a C-64, es az INT-nel miert nem? Ami pe-

dig a legfurcsabb: a RUN parancsnal csak

hat gepet sorolnak fel a tizenharom kozu! -

a tobbin^l vajon hogy indithato a program?
A hibakat meg hosszan lehetne sorolni. Erde-

kes modon a referencialapokon mar altala-

ban helyesen szerepelnek a kulcsszavak

g^ptfpusponkent. Maradjunk mindenesetre

annyiban, hogy a legtobb g^pkonyv vagy
kezikonyv, mely egy-egy g^ptipus haszn^la-

tat frja le, joval pontosabb informaciot nyujt

annak BASlC-nyelver6I is - rendszerezet-

tebb, attekinthetobb formaban.
Sajnos, eppen a legaiacsonyabb ismeretszin-

tet megceizo zsebkonyvben hemzseg a leg-

tobb hiba. Sajnos, mert aki epphogy megta-
nult BASIC-uI, es egy ilyen rosszul hasznal-

hato konyvet kap a kezebe. annak elmegy a

kedve att6L hogy megprob^Ijon eljutni a

sz^mftastechnika melyebb megismer^seig.
TailSr Jozsef

1986-ban meg/e/ent, szamitastechnika-
val foglaikozo konyvek a cimek betu-
rendj6ben :

Hal^sz: Alapismeretek a C-64 mikroszamitdg^p
hasznalatahoz - Novotrade, 97. o., 140 Ft

B?k6: Alkalmazdi softwarek (C-64) - Novotrade,
203 o.. 105 Ft

Homonnay: Angol-magyar szamftastechnikai sz6-
tar - Novotrade, 142. o., 74 Ft

Locs: A BASIC es a kivancsi - Feladatgyujtem6ny -
Tankonyvkiado, 236 o., 45 Ft

Major-Valovics: A BASIC feiadatok tukreben -
Tankonyvkiado, 160 o.. 43 Ft

Kampow: BASIC qyakorlatok a Commodore 64-
esen - DATA BECKER - Novotrade, 240 o.. 300 Ft

BASIC programozasi gyakorlatok a ZX Spectrum-
hoz - Ipari Informatikai Kozpont, 272. o., 250 Ft

BASIC zsebkonyv - Szerk.: Kiss Ad^m, Kiss Balazs -
MEDEA Kisszovetkezet 139 o.. 99 Ft

Bevezet^s a Basic nyelvbe 1 . - Ford.: Kigy6s Erzs^bet
- Novotrade. 1 32 o.. 226 Ft

Voss: Bevezetes a statisztikal szamitasokba
C-64-esen - DATA BECKER - Novotrade, 225 o.,

348 Ft

Szilassy: C programozasi utmutat6 - Szabv^ny 6s
aj^nl^s - LSI ATSZ. 58 o., 64 Ft

C-64 adatfeldolaozasi lehetdsegei - Ipari infor-

matikai Kozpont, 136 o., 230 Ft

Angerhausen-Bruckmann-Enqlish-Gerits: A C-64
belso fel6pit6se - DATA^ BECKER - Novotrade,
316 c, 355 Ft

C-64 g^pinyelvQ programozasanak gyakorlata,
a 6510-es \xP - Ipari informatikai Kozpont, 226 o.,

290 Ft

Dr. Ferenczy: C-64 START - LSI ATSZ, 167 o.,

170 Ft

C-128 aikalmaz6i seg6dlet - Ipari informatikai

Kozpont. 276 o.. 400 Ft

T6th: A Commodore 16-os beiso felepitese - No-
votrade, 432' o.. 99 Ft

Dr. Ury: Commodore 16. Plus/4, C-64, C~128 -
lnformaci6s k^rtva - Mikroprocesszorok 65xx, 75xx,
85xx - LSI ATSZ. 68 o.. 61 Ft

Farkas-Balint: Commodore 64file-kezel6s6sinput-
output - LSI ATSZ, 1 42 0., 1 1 9 Ft

Bodor-Ger6: A Commodore 64 programozasanak
ayakorlata - Alapismeretek 1. SZAMALK, 160 o.,

55 Ft

Vadnai: Commodore 64 programoz6i zsebkonyv -
Novotrade, 75 o., 139 Ft

Commodore 64 ROM programja - Ipari Informa-
tikai Kozpont, 210 o., 325 Ft

Commodore 64 Sw 11. ipari Informatikai Kozpont,
276 o.. 270 Ft

Commodore 64 Sw ill. - ipari informatikai Kozpont
200 o.. 292 Ft

Erdos: Commodore Plus/4, C-16, C-116 ROM
lista - LSI ATSZ, 2840., 248 Ft

Commodore plus/4 - A be^pitett programok
kezel6se - Novotrade. 1 54 o., 99 Ft

Commodore plus/4 - FelhasznSI6i k6zik6nyv -
Novodtrade, 160 o., 99 Ft

Easy file-t61 a MASTER 64-ig - Adatfeldolgozo
proaramcsomagok Commodore 64-re - Szerk.: MIK-
ROVILAG GM. LSI ATSZ 254 o.. 185 Ft

Easy script felhasznal6i kezikonyv - Novotrade.
130 o., 220 Ft

Bencsikn6: Feladatgyujtem6ny C-16 szamit6g6pre
altalanos iskolasoknak - Novotrade, 224 o., 1 63 Ft

Seres-Fenyo-Baiogh: A FORTH programozasi
nyelv- Muszaki K6nyvkiad6, 291 o., 84 Ft

Pataki-Taller: Fut6si rendszerek sz^mft^sa sze-
m61yi szamit6g6ppel - Muszaki K6nyvkiad6, 278 o.,

158 Ft

English: G6pi k6du programoz^s a C-64-esen -
DATA BECKER - Novotrade, 125 o., 241 Ft

English' G^pi k6du programozas haladdknak
C-64, PC-128 - DATA BECKER - Novotrade, 1 22. o.,

319 Ft

Vitray: Hetedh6t Atari 800 XL - Novotrade, 151 o.,

92 Ft

Pal-Revbiro: Hetedh§t C-16 - Novotrade, 139 o..

59 Ft

Pai-Revbiro: Hetedh§t C-64 - Novotrade, 49 o..

66 Ft

Pal-R^vbiro: Hetedh6t C Plus-4 - Novotrade. 145
o.. 79 Ft

Horvath-Rovbiro: Hetedhet ZX Spectrum - No-
votrade. 213 o., 99 Ft

18085-ds iiP csalad - ipari Informatikai Kozpont.
140 0., 203 Ft

Erdos: IBM PC, XT informaci6s kartya - LS1

ATSZ. 97 0.. 180 Ft

Sz. Lukacs: Informatika - Szakkozepiskolai pelda-
tar HT 1080Z - Ifjusagi Kiad6, 102 o.. 38 Ft

Informatika Franciaorszagban — ma - Statisztikal

Kiad6. 207 o.. 150 Ft

Newman: Interaktiv szamitdgSpes grafika ~ Mu-
szaki Konyvkiad6, 491 o.. 165 Ft

Gerfi-iia-Mihalyfi: Interface 1 - Microdrive -

SZAMALK. 131 o., 64 Ft

R^nky: Ipari robotok programozasa 6s alkalma-
zasa - Ipari Informatikai Kozpont, 222 o., 430 Ft

Ismerd meg a BAS!C nyelvjar^sait ! - Commodore
64. Commodore VIC 20, SHARP PC-1 500 - Szerk.:

Kohegyi Janos- Muszaki K6nyvkiad6, 277 o.. 63 Ft

Dacosta: A kalandprogram irisanak rejtelmei -

Muszaki Konyvkiad6, 277 o., 63 Ft

Bozsaky: KirSndulas a szamit6gepek szigetere ~
Tank6nyvkiad6, 96 o., 35 Ft

Dr. Tokodi: A HLASER mikroszamit6g6pcsalad -
LSI ATSZ. 144 o., 140 Ft

A LOGO programozasi nyelv - MOszaki K6nyvkiad6.
317 o , 83 Ft

Fekete: Matematika 6s szamit^stechnika 1. - Md-
szaki K6nyykiad6. 205 o., 66 Ft

Fekete: Matematika 6s szamitastechnika 2. - Mu-
szaki K6nyvkiad6. 273 o., 98 Ft

^

Mi micsoda magyarul a szamitastechnik^ban -

Szerk.; Kis Ad^m - T6megkommunik^ci6s Kutato-

kozpont, 171 0., 75 Ft

Radnai: Mikroprocesszoros berendez6sek vizsga-

lata - Muszaki K6nyvkiad6, 259 o.. 70 Ft

Mikroszamit6g6p-alkalmazasi esettanulmanyok
- Szerk.: Dr. R6zsa Lajos - SZAMALK, 371 o., 1 56 Ft

Mikroszamit6q6p kiallit^sok tapasztalatai - LSI

ATSZ. 273 o.. 228 Ft

Dahmke: Mikroszamit6gepek operaci6s rendsze-
rei - Muszaki K6nyvkiad6, 199 o., 79 Ft

Dr. Dobay: Mikroszamit6g6pes programkataldgus
- LSI ATSZ. 273 o., 180 Ft

Szl^vi-Zsak6: Modszeres programozas - Muszaki

Konyvkiad6, 116 o., 50 Ft

Az MPS 1000-es pontm6trix nyomtatd - Fel-

haszn^l6i kezikonyv - Novotrade, 192 o., 180 Ft
^ ^

Operaci6s rendszerek idoosztasos uzemm6d]ai
Ml. - Szerk.: Ger! Zsolt - SZAMALK, 510 o., 213 Ft

Bakos: Pascal PC-seknek - Muszaki K6nyvkiad6
161 o., 53 Ft

PC 10-PC:20 DOS - Novotrade. 348 o., 1400 Ft

PC 10-20-PC GW BASIC - Novotrade, 428 o.

B^rdos-Kortv61yesi: Programozasi alapfeladatok
gyujtem6nye- SZAMALK, 211 o., 101 Ft

A PTK 1050-es zsebszamol6g6p alkalmazasa az
iskol^kban - Szerk.: Appel Gyorgy - Tank6nyvkiad6.

175 o., 27 Ft

Ranky: Robot kezek, szerszamok 6s robot kez~

cser6I6k - Ipari informatikai Kozpont, 162 o., 290 Ft

Rucz: Rutinr61 rutinra - Bepillant^s a Sinclair

Spectrum gepi k6du vil^g^ba - LSI ATSZ. 134 o.,

149 Ft

Plenge-Szczepanovy/sky: Simon's BASIC gyakorla-
tok - DATA BECKER - Novotrade, 225 o., 355 Ft

Sinclair QL felhasznal6i programok - Ipari infor-.

matikai Kozpont, 346 o., 557 Ft

Sinclair Spectrum jat6k 6s program - Szerk.:

Szekely L^szlo - LSI ATSZ, 248 o.. 1 94 Ft

Sinclair Spectrum jat6k 6s program II. - LSI

ATSZ, 110 o., 98 Ft

J^noki-Kocsis Szamit6g6pes termel6sir6nYitas -

Muszaki K6nyvkiad6, 329 o., 90 Ft

Varga: Szemeiyi sz6mit6g6pek kezel6se, progra-
mozasa 6s alkalmazasa - Terra, 326 o., 1 37 Ft

Dr. Szentes: A szoftvermin5s6g m6r6se - SZA-
MALK, 247 o., 107 Ft

Bencsiknd: Tanari seg6dk6nyv a Commodore 16
sz6mit6g6pre altalanos iskolasoknak - Novotrade,

63 0., 52 Ft

Angerhausen-English-Gerits: Tippek 6s triikkok a

C-64-eshez - DATA BECKER - Novotrade. 186 o.,

302 Ft

Weltner: Tovabbi tippek es triikkok a Commodore
64-eshez - DATA BECKER - Novotrade, 187 o.,

239 Ft

B6na-Er§nyi-Vajda: Tobbmikroprocesszoros rend-
szerek - Muszaki K6nyvkiad6, 313 o.. 93 Ft

Tudomany 6s technika & Commodore 64 -

DATA BECKER - Novotrade, 263 o.. 215 Ft

TV-Basic - SZAMALK, 383 o., 1 20 Ft

Ojabb programfejIesztS rendszerek ESZR-g6pe-
ken - Szerk.: P^sztor J^nos - SZAMALK, 216 o..

102 Ft

Herrmann: A VC 1541-es lemezegyseg javitasa 6s
karbantartasa - DATA BECKER - Novotrade, 1 20 o..

300 Ft

English-Szczepahowsky: A VC 1 541 -es lemezegyseg
programozasa - DATA BECKER - Novotrade, 280 o.,

355 Ft

Dachsel: Zenekonyv a Commodore 64-eshez -

DATA BECKER - Novotrade, 151 o., 323 Ft

Dr. Ada-Winter P§ter-Ada-Wmter D^vid: A ZX
Spectrum - Hardverleir6s- G6pi k6du programo-
zas - MGszaki K6nyvkiad6. 360 o., 57 Ft

Ligeti-Szerv^nszky: A ZX Spectrum programozasa
- SZAMALK. 199 o., 84 Ft

Bosetti: ZX Spectrum - Tippek 6s triikkok - DATA
BECKER - Novotrade. 160 o., 199 Ft
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Tisztelt Szerkesztoseg !

Van egy ZX Spectrum tfpusu szam/to-
gepem. Ehhez szeretnek venni egy
olyan nyomtatot, amely A4'es formatu-
mu normal papirra nyomtat, Kerem,
irjak meg nekem nebany nyomtato ti-

pusat (a csatlakozo interface t/pusava/
egyuttj, ame/yek ig^nyemnek megfefel-
nek.
Elore is koszonom.
GaSIBela.
8460 Devecsen Hunyadi u. 5.

Csaknem minden nyomtato hozzakap-
csolhato megfeleio interface-en keresz-
tiil a gephez. Azt tudjuk tan^csolni,
hogy/a vetel hetyen erdeklddjdn. Olyan
sokfele interface es nyomtato letezik,
hogy ezt itt nem tudjuk felsorolni.
(Arrol nem beszelve, hogy Magyaror-
szagon a beszerzes nem konnyu, es nem
ofcso, ezert gondoijuk, hogy on Is kiil-

foldon akar nyomtatot venni.)

Oriilok a TVC ismertetesdnek. (Mert
nekem is ez van.) Ha mar van kinek
feltenni, lenne nefiany kerd6sem:
1. A k^sziilo soros illeszto mit tesz letie-

tove? Kb. mennyi iesz az ara?
V^lasz: ez egy szabvanyos RS232 ki-

menetet produkal, szabvanyos csatla-
kozo va!, 12 V-os feszults6gszinttel stb.
Napokon beluikaphato Iesz (lehet, hogy
mire ez megjelenikr mar el is fogyoft.)
Ara 2000-3000 kozott.
2. Keszul-e ASSEMBLER monitor, akar
EPROMbanis?
Valasz: igen keszOlget^EPROMban. De
monitorugyben kis meglepetSst a
BIT-LET is tartogat onnekf
3. Hogyan alla TVC OS (Operaciosrend-
szerj konyv ligye?
Valasz: rosszul,.. A szerzot Cseh Tibort
(lapunk szerzoje is) ugyanis 8 honapra
katonai szolgalatra hivtak be.
4. Meltatas: Tetszik a BIT-LET, fdkent
ezert jaratom az Otietet. (Nagy 61)
Szivesen venn6m dragabban, gyakrabbi
BIT-LET-^tel.

Valasz: kosz...

Fiiie Bandar
6400 Kiskunhalas Sallai u. 78.

Az oktober 30-i szam ^Kdnyvmoly"
rovataban elmarasztalo cikk j'elent meg
Bosetti:ZX Spectrum Tippek es triikkok
c. konyv^roL A cikk szerzoje kesoinek
tartja a konyv megjeleneset - nem a
magyar forditaset, hanem az erede-
tiSt mert szerinte a felhasznalok mar
tCdjutottak azon a szinten, amit a konyv
megcelzott.
A tenyek azonban azt mutatjak, hogy a
szeptember kozepSn piacra kerult
konyv az iizletekbdl egy honap alatt
elfogyott.
A konyv magyar nyelvu kiadasat indo-
koltnak Srezziik, ugy gondoljuk, hogy
a fokent csaladoknah es nem munka-
helyeken levo ZX Spectrum gepeknSI
fejl6d6st jelent, ha a tulajdonosok az

eddigi fokent ,J6v6ld6z6 " jatekprogra-
mok mellett a konyv alapjan pi. Master-
mind-ot vagy mas logikai Jatdkot Jat-
szanak.
Nem tartjuk hibanak, hogy a konyv
szerzoje - megemlitve a korlatokat -
t^blazatok grafikus abrazolasara es
adatnyilvantartasra is kozol programo-
kat, hiszen az ilyen jellegu feladatok le-
nyeget a kis gepre irt programok is be-
mutatj^k. Az ilyen ismeretek megszer-
z4se noveli az altalanos szamitastech-
nikai kulturat.
A konyv azert ajanija a programok be-
billentyuz6s6t a fejezetek vegen levo
listak alapjan, mert ezek a tenylegesen
futo programok listai, ellentetben a
szoveg kozott - a megertest segito -
reszletekben kozolt, g6pirasi es nyom-
daihibaknak kitett programfeszekkel.
A konyv nagy 6rdemenek tartjuk, hogy
a magyar kiadasban minden program
mQkddik (ellentetben az eredeti nemet
kiadassal), mert ezzel 4rheti el igazi
celjat a szerzo, a fordito es a kiado,
hogy konnyen juttassa uj ismeretekhez
olvasojat.

Novotrade Rt. Kiado Szerkesztosege

Toma Tibor 8. osztalyos tanulo vagyok,
3 eve programozok C 64-es gepen. Bar
nekunk nincsen, mar kolcsongepen so-
kat megtanultam, olyannyira, hogy be-
levagtam egy jatekprogram irasaba.
SPRITE-okat tudok tervezni, de csak
8-at. Tobb konyv is kecsegtetett azzal,
hogy lehet W ot, de hogy hogyan, azt
nem irtak le. Hogy lehet ezt megcsi-
naini?
A masik gond a nagyfelbontasu keppel
van. Tudok ilyet kesziteni (multicolort
is), ezt egy gepi kodu szubrutin segiti
elo, mely Langos Istvan: A Commodore
64 mikroszamitogep kezelese es progra-
mozasa cimu k6nyv6ben a 77, oldaltol
a 87. oldallg van reszletesen leirvat^

Egy-ket kep tervez6se utan jottem ra,
hogy ezeket jo lenne mozgatni, errol a
^C 64 regi angoI g6pk6nyveben van is
sz6, a 766-767. oldalon I§v6 tablazatban
talaltam meg ezt a ket cimet YSCROLL =
=53265, X SCROLL=53270.
Efkezdtem jatszadozni a szamokkal,
meg lehet figyeini, hogy 7-ig novekvo
sorrendbenjobbra mozdulel, majdbaira,
de azt nem sikerult megoldani, hogy
folyamatos mozgast szemleltessen.
VSgiil a 3. kerdSsem: van egy kepem,
amelynek ponttaroloja: 8792-76387-ig
Xfan, ^s szint^roloja 7024-2023-ig. Ezt
akarom ugy mozgatni, mintha egy hen-
gerre feltekert kepet mozgatnank (min-
dig visszatSr az egyik felerol eltuno

Kepcs/K a masiK reien). Hogyan oldhatd
ez meg, ^s hogyan lehet mondjuk a
kepernyd felso 70 sorat igy mozgatni

?

Toma Tibor,
8700 Varpalota, Hosok tere 2.

8-nal tobb sprite elhelyezeset csak gepi
kodban, a C 64 megszakitas-kezeles^nek
alapos ismerete mellett lehet prog-
ramozni. Mivel ez komoly munkat ig6-
nyel, igy mi csak az elvet magyarazzuk
el, egy lehetseges modot.
A tv kepernyojere a latvanyt a raszter
rajzoija fel, masodpercenkent tobbszor
is. A C 64-esen van egy raszterszaml^lo
regiszter. Ez eppen a kepernyonek azt
a sor^t jeioli ki, amelyik eppen rajzolo-
dik. Ha ebbe a regiszterbe egy megfeleio
szamot irunk, akkor azt a video-chip
elt^rolja, es amikor a rasztersugar aktu-
alis sora es ez a szam megegyezik,
akkor egy programmegszakftast gene-
ral, ha az engedelyezve van. A program-
nak ezt a lehetoseget keli kihasznalnia.
Annikor a raszter peldaul a kepernyo felso
felet rajzoija ki, akkor adjuk meg az elso
8 sprite poziciojat es alakjanak a cimet,
tovabba be^Jlitjuk a kepernyo kozepere
a raszterszamlalot is, hogy ha odaer,
akkor megszakitas generalodjon. Ami-
kor ez megtortent, ujbol atvesszuk a
szerepet es vill^mgyorsan atkapcsolunk
a m^srk 8 sprite adataira, hogy a kep-
ernyo also felen azok rajzolodjanak ki.

Mivel ennek rendkivul gyorsan kell meg-
tortennie, ez csak gepi kodu program-
mal valos'ithato meg. Itt ujbol be kell

allitani a raszterszaml^lo osszehason-
lito erteket a kepernyo tetejere, hogy
az elso 8 sprite adatait a kovetkezo
megszakrtaskor vissza tudjuk allitani.

A kepernyo vizszintes ir^nyu pontonkentt
mozgatasa szinten csak gepi kodu prog-
ram segitseggel oldhato meg. Ezt elvben
azzal valosithatjuk meg, hogy a leveled-
ben emiitett scroll -regiszter erteket
folyamatosan valtoztatjuk, es amikor a
O-rol 7-re vagy 7-r6l 0-ra valo valt^snak
kell kovetkeznie, akkor a kepernyon
levo osszes karaktert egy pozicioval a
megfeleio iranyban eltolva atmasoljuk,
az egyik szeierol eltunnek a karakterek,
a masik szelere pedig kirajzoljuk az uj
karaktereket.
Ezzel a kepernyonek egy nagyon szep
mozgatasa 6rhet6 el, persze csak karak-
teres grafikaval. A bitterkepes iizem-
modban annyi pontot kellene ^tmasol-
ni, hogy meg a gepi kod is lassunak bl-

zonyul a finom mozgat^shoz, es igy
ebben az uzemmodban gyakorlatilag a
scroll haszn^lhatatlan, tehat a ftnom-
felbont^st definialt karakterekkel pr6-
b^ld elerni.

A kepernyo felso soranak mozgatasa-
hoz mar a fent leirt ket elv kombina-
cioja sziikseges. Csak megszakitasok
eseten nem a sprite-okat allitgatjuk,
hanem a kepernyo pozicioit es a meg-
feleio pillanatokban valo masolast kell

gepi kodunkban megoldani.
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Van egy C 64 szemeiyi szamitog^pem,
egy JTT televiz/6 es aggodo szuleim,
Az 6 megnyugtatasukra irom ezt a fe-
ve/et. Azt szeretnem kerdeznh hogy a
g^pem tehet-e vafamifele kart a teve-
ben, es ha igen, akkor mi az?
Niedermayer Zo/tan,
5742 £lek. Tancsics u. 30.

Valaszunk rpvid es remeljuk, meg-
nyugtato. A szamitogepek semmifele
kart nem tudnak tenni a tevekben, ha
a kezelesi utmutato szerint hasznaljak
azokatv

KiegSszitSs a narancs dijhoz

Kiegeszites a narancs dijhoz
A novemberi szamban kozoltuk Grosz Attila

Narancs dfjas RE-NEW-jat a C1 6-os gepre.

A'szerzo ismet jelentkezett, az alabbi kiege-

szitessel

!

A kozdit RE-NEW a PLUSf4-esen, illetve a

bovitove! ellatott 16-oson nem mukodik min-
den esetben. A problemM az okozza, bogy ha
grafikat hasznalunk, az interpreter a BASIC
programot nem ^1000-to! hasznaija, hanem
Sthelyezi a $4000-en kezdddo teruletre.

Ahelyett bogy folytatnank Grosz Attila esz-

mefuttat^sat, m^ris kit^gltjuk a kort Minden
olyan esetben gond lehet, amikor athelyeztUk

a BASIC elej^t. De a RE-NEW elve ettol meg
igaz, az ^Italinos megold^s pedig a kovet-

kezo:

RESET utan, ha X ertekenek az eppen ak-

1 tu^lis BASIC eleje cimet tekintjuk:

POKE 43, (X-32768) AND 255
POKE 44.xj256
POKE X, 1 :RENUMBER

Ha erted.

akkor mar elavult

!

Bitton posztulatuma

a naprakeszen korszerG

A GORDIUSZJ CSOMQ.
C 16, C+4 tu/a/donosok f

100 eves gondja a Commodore-osoknak, hogy ha JUNOSZTY tv-t akarnak hasznafni,
nem tudnak hangot produkalni. Most egy ^ielmes olvasonk ugy tunik megoldotta ezt a
problemat s ha nem is tokeletesen. de einyiszalta a gordiuszi csomot.
JUNOSZTY es mas SECAM-os tv-ket nem kell a szamltogephez athangoini I A szamltogep
tv-krmenetenel talalhato femdobozban van egy tolokapcsolo, ennek atkapcsolasaval rendes
hang is jon a tv-n. A kapcsolo elerheto egy kis,csavarhuz6val is a femdoboz tetejerol. Ket
allasa van G es I jelzessel. I-be kell kapcsoini pi. JUNOSZTY eseten. Mas tv eseten barmikor
visszakapcsolhato. A „mOtet" szakember nelkOI is vegrehajthato veszely nelkul. A legtobb
gepnel meg a garancia se l^thatja kar^t, men a gepdoboz csavarjai nincsenek leplombalva.
Kotroczo BSIa, 571 1 Gyula, Szechenyi u. 43.

A vizsgalatot elvegeztuk. Nos a dolog nagyjab6l mukodik. Azaz a JVC tevenk SECAM
modban meg sem nyikkant. Egy Elektronika C-401 -es ugyan megszolalt, de nagyon zajos
volt, a JUNOSZTY 402V azonban egesz \6\ szoit. HIFI-rol persze sz6 sem esett, de nem is ez
volt a cel. Kis vizsgal6dasunk eredm^nyekeppen azt is tudjuk, hogy mindennek mi 'ehet az
oka. Az ugyanis, hogy a JUNOSZTY pontatlanul van hangolva! A JVC pontes SECAM-ja
kirohogott bennunket. a Junosztye azonban kelloen atlog abba a PALtartomanyba, amelybe
a kis kapcsolo I jelu allasakor belepijnk!
Egy szo mint szaz. a miegoldas javallott!

elektronikarol.

Commodore 16 programokat csereiek! Rumpf Barnabas, 9400 Sopron, Balfi ut 7.

Commodore 64 jatek es mas hasznosprogramokat (masolokat, nyelvi programokat)
csereiek magnoszalagon. F6!eg magnoval is haszn^lhato programok erdekeinek. Prog-
ramnevlistat a kovetkezo cfmre: Pozsgai Emil, 8500 Papa, Bajcsy-Zs. u, 20.

Commodore 64-re csereiek j^tekokat, rendszerprogramokat, de csak magnora,
Programlist^t a kovetkezo cfmre kerem: Lampert Gabor, 8500 Papa, Beke Jozsef u. 1 4.

Felhasznaloi es jatekprogramokat cserelnek Spectrumra. Pallai Jozsef, 69 00 Ma-
ke, Barcsai u. 10. C16-os szamit6gepre jatekprogramokat cserelnek. Az altalam km^lt
programok sajat programok, BASIC-ben fr6dtak, de elvezhetak. Jakab Zsolt, 1147 Buda-
pest. Czobor u. 1 24.

Keresem Tv Computer vagy 2*81 tufa/donosokkaf a kapcso/atot Program-, ^s ta-
pasztalatcsere c^ljab6I. Ol^h Gyula, Debrecen, Ispotaly u. 1 5. 3/1 5.

Commodore 16 NL Pfusz 4-es anyagokat (programok, felhasznal6i programok, doku-
mentacio, „orokeletek" stb.) cserelnek. M^rkatarsak! frjatok! Benedek Csaba, 2800 Tata-
banya, II. Vadasz u. 70. 1/3.

C 64-es, C16'Os 6s Plusz 4-es programokat csereiek C64're. Ebbo! az allom^-
nyom 1100 program. Ez utobbit tudok adni lemezen. Elsosorban felhasznaloi erdekel.
Molnar Tiber, 5530 Veszto, Eotvos u. 4/A.
ATARI 800XL markatarsakkal keresem a kapcsolatot programcsere es tapasztalat-
csere celjabol. Pal Janos, 8484 Nagyalasony, Kossuth L u. 27.
MSX rendszeru szamitogepesek levelet varom programcsere celjabol. Jancsur^k
Istvan, 3528 Miskolc, Drava u. 7.

C 64'es programokat cserSIek, FLOPPY-val rendelkezokkel. Z^bo K^roly. 2541
L^batlan, R^koczi ut 284.
ZX Spectrum programokat csereiek I Szabo Attila. 8960 Lenti, Sug^r u. 65.
Commodore 16 j^tekprogramok cser6/e. Kerekes Andras, 1171 Budapest, Oszkar u,
24.

ZX Spectrum es ZX 81-es programok, leir^sok cserSje miatt keresek ilyen geppef
rendelkezoket. Programlistat kerek. Fazekas Attila, 3200 Gyongyos, Torok I. ut 26/2.
ZX Spectrumhoz felhasznaloi, 6s jatekprogramokat csereiek. Gedo Tamas, 1 1 65
Budapest. Veres P^ter ut 121.
ZX Spectrum programokhoz cserepartnert keresek. Tel.: 776-1 72 Banffy Szabolcs,
1191 Budapest, Dobo K. u. 19. IX. em. 27.

Commodore 16 programokhoz cserepartnert keresek. Tel : 575 794. Nyerusay Ti-
ber. 1191 Budapest, Rakoczi u. 1-17. F. 23.

Aquarius home computer tulajdonosokat keresek program cserebere es a gep iobb
megismerese celjab6l. Magyar Ferenc, 2030 Erd, Kankalin u. 20/b.
VC 20 tulajdonos vagyok, s a gepemhez van egy 32 Kbyte-os bovitom is. Keresek
g6ptarsakat programcsere celjabol. Mare Csaba, 5100 Jaszbereny, Szovetkezet u
4/20.
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Kovetkezo szamunk ^t-i^^^r^ifn'l^^o^

A ma/us-juniusi Gepnyero erteke-
lese
A feladatok el6g konnyunek bizo-
nyultak, az elsore (jat6k Feher
F6lix es Fekete Ferencke kdzott)
135, a masodikra(a BNV-s 3. feladat
indoklasa a megoldasok ismeret6-
ben) 65 megoldas §rkezett, ossze-
sen 64 palyazdnk kuldott be mind-
k6t feladatra megoldast, ebb6l 34
volt t6bb§-kev§sbe helyes (22-25
pont). A kiirasnak megfeleloen az
elso 20 kbzott sorsolunk, azonban
mivel 1 db 25 pontes 6s 19 db 24
pontos megoldas volt, ezen beliil
r§szletesebb rangsort nem tudunk
felalHtani, igy a 25 pontos palyazo
neve 2-szer, a tobbieke egyszer keriil
majd a ,,kalapba". Mivel azonban
most a fSdIjon kfviil egy^b dijakat
is sorsolunk, ez6rt tesziink egy

olyan kikotest, hogy ha a „ketcedu-
las" palyaz6nk megnyeri a fodijat,
masik c6dulajat kivessziik a kaiap-
b6I.
A nyeremenyek:
1. dij: Plusz 4 szamitdgep
2. dij: 1 doboz floppy disc
3. dij: 1000 fon'ntosAPISZ vasarlasi
utalvany
4-10. dij: 500-500 forintos APISZ
vasariasi utalvany
A Potencialis nyertesek:
Foldvari Csongor, Budapest (2 c6-
dulaval)
Borzsei Katalin, Budapest
Csikos Laszl6, Kiskunf§legyhaza
Feh6r Gyorgyl, Tiszafiired
Gombos Janos, Gyula
Horvath Peter, Budapest
Kaczur Istvan, Gy6r
Kovacs Gabor, Vac

Kovacs Zoltan, Veszprem
Kozma Benedek, Budapest
Kramarics Geza, Zaiaegerszeg
Kruzslicz Ferenc, T6tkoml6s
Kurusa Arpad, Szeged
Petak Tamas, Szolnok
R6nai Andras, Gy5r
Szabo Zoltdn Tiber, Budapest
Szilvasi Margit, Budapest
Tikasz Csaba, Budapest
Tunko Attila, Budapest
T6th Gabor, Szombathely
A sorsoldsra 1987. februar 14-en
szombaton delelStt 10 Srakor keriil
sor a Bp. VIt. kertileti AlmSssy teri
Szabadidd Kdzpont CompSnia nSv-
re hallgato szamitdgepes mff-
helyeben (IV. em. 420.). A sorso-
lasra minden erdekloddt, 6s kiilo-
nosen az 6rintetteket szeretettel
vdrjuk.

harmad

nyerd

A Harmadgepnyero 3. feladatanak
(BIT-LET es CommoddriaJ meg-
otdasa
A feladatra igen sokfele megoldas
elkepzelhet5, mi egy lehetseges
variacidt kozliink. Eldij6r6ban meg-
jegyezziik, hogy nyilvan olyan adat-
strukturat kellett megadni, mely
alapjanat6rk6pl6nyege(azaza jara-
tok) rekonstrualhat6, s melybe az
adatbet6lt6s nem igenyei aigorit-
mikus l§p6seket, ezt a t§rk6p alapjan
egy elsoosztalyos diak is el kell,
hogy tudja vegeznl.
Az adatokat taroljuk egy N^^N-es
tablazatban, melynek soral (1-W)
a varosoknak felelnek meg (az elso
sor a fovarosnak), az oszlopaib6l a
0-ba fogjuk befrni azt, hogy azilletS
varost kik lakjak (1-bitek, 2-letek),
a tobbibe (l-(N-l)) azoknak a va-
rosoknak a sorszamat soroljuk fel,
melynek az illeto (azaz a sornak
megfelelo) v6rossai j^rattal vannak

^ osszekotve. Ha N-1-n61 kevesebb
* ilyen varos van, az utolso varos
utani oszlopba 0 keriil. (A tabl6za-
tot - a 0. oszlop kiv6televel - val6-

' ban konnyO kitdlteni, csak el5tte a
t6rk6pen be kell sorszamozni a va-

^
rosokat.) Sziiksegunk lesz az algo-
ritmushoz egy N hosszus6gu vek-
torra is, melybe a mar felismert
varosokat gyujtjiik.

Az algoritmus a kdvetkezo:
^O.lepes: Az els5 sor 0. oszlopa-
ban 1-est I'runk (a fovarost bitek
lakjak), a vektor elso helyere 1-est
irunk (a favarost felismertuk - bi-
tek lakjak), s megjegyezziik, hogy
a vektornak 1 eleme van, s hogy ed-

dig a vektor 0. elem§n6l tartunk
(ennek ertelm6t Id, k6s6bb).
1. ISpes: Vegyiik a vektor
kdvetkezo elemet. Ha nines ilyen,
tehat m^r az utofs6nal tartottunk.
akkor menjunk az 5. Iep6sre. Ha van,
akkor ennek minden szomsz6djara
(atablazatban a sor6ban I6v6 varos.
sorszamokra) hajtsuk v6gre a 2. 16-
pest. Menjunk vissza az 1 . 16p§s ele-
j6re.
2. lepes: IMezziik meg, hogy
az illeto szomsz§dot mar regebben
felismertiik-e. Ha igen, hajtsuk v6g-
re a 3, kiilonben a 4. I6pest.
3. lepes: N6zzuk meg, hogy a
most soron Iev6 a vektorbol vett
v6ros 6s a t6blazatbeli soros szom-
sz6dja azonos cimkejuek-e. Ha igen,
menjunk a 6. I6pesre, ellenkezS
esetben ciklus v6ge, folytassuk az
els6 lepes ciklusat.
4. lepes: Adjunk a szomsze-
doknak a soron I6v6, a vektorbol
vett varos cimkejevel elient6tes
cimk6t (ha annak C volt, ennek le-
gyen 3~C), a szomsz6d sorszamat
irjuk a vektor v6gere, jegyezziik
meg, hogy annak eggyeltobb eleme
van. Ciklus vege, folytassuk az els6
lepes ciklus6t.
5. lepes: Ha a vektornak N
eleme van, akkor k6szen vagyunk,
minden varosr6l sikeriilt eldonteni,
hogy bit vagy let varos, az ered-
menyt a tablazat 0. oszlopa tartal-
mazza. Menjunk a 7. Iep6sre. Ha
kevesebb eleme van a vektornak, az
azt jelenti, hogy a tobbi (a vektor-
ban nem szereplo) varosba a f6v6-
rosb6l nem lehet eljutni, igy azok
milyenseget az adatokb6l nem tud-

juk megdilapitani. Az osszes felis-
merheto varos milyens6ge a 0. osz-
lopban taiaihat6. Menjunk a 7. le-
pes re.

6. lepes: Ellentmondast talal-
tunk, a szomszednak egyszerre
keliene bit 6s let varosnak lennie,
tehat az adatok hibasak.
7. lepes: V6ge.
Annak bizonyitasat, hogy az algo-
ritmus j6l mukodik, egyszerQs6ge
miatt az olvasora bizzuk.
Mem6ria-ig6ny: N2+N+2 rekeszre
volt szuks6gunk a matrix, a vektor
es a k6t pointer tarolisara. Ezenki-
viii az elso lepes cikiusahoz szuks6g
van meg 1 ciklusvaltoz6ra, Igy az
osszes mem6ria-ig6ny: N^+N+S.
Lep6sszam: ha az i. csucs szomsz6-
dainak szamat d(i)-vel jeidijuk,
akkor nyilvan (j6 adatok eset6n)
d(1)+d(2) + ...+d(N)-szer kell a 2.
I6p6st vegrehajtani, ahol alkalman-
k6nt 2 vagy 3 muveletet kell elv6-
gezni. Ha a cikiusok adminisztrala-
sat minden korben 2-2 I6p6snek
vesszuk, akkor az osszl6p6sszam

:

4(d(1)+d{2) + ...+d(N))+3N+4.
(A 3N-b6l 2N a kiilso ciklus ig6nye,
s a 2. Iep6sben N-szer mehetunk
osszesen arra az agra, ahol 3 i6pest
kell csinaini, ugyanis minden csucs
csak egyszer ,,ismer6dik fel".
A +4 a 0. I6pes muveletig6nye.
Konnyu latni, hogy d(1)+d(2) +
+ ...+d(IM)=2M, igy a i6p6sszam:
8M+3N+4%IM2 (vagy N eset6n a 3N
sokkal kisebb, mint az N^j) Rem6l-
jiik a megoldasok kdzott tal6lunk
otletesebb, vagy gyorsabb algorit-
musokat is. Ha gyongyszemre
lelunk, ig6rjuk, hogy kozreadjuk.

PLJUS/4
>K N Y E R ^

PLUSZ/4 NYERO 3. FELADATA
99 ferf i asztaliteniszezo korm^rkozest jatszik.
A 3 honapig tarto viadal vegere mindenki mindenkivei pentosan egyszer merkozott meg,
s persze dontetlen eredmeny nem lehetseges. A Versenybizotts^g feladata lenne ezek ut^n
az egyes merkozesek eredm^nyenek (csak az sz^mit, hogy ki gyozott, az nem, hogy meny-
nyivel) ismeret^ben rangsorolni a versenyzoket. A Bizotts^g m^r 3 napja iilesezik, de kep-
telen igazsagosnak mondhato rangsort fel^llitani. A fo neh6zs6get az okozza, hogy mind a
99 versenyzonek 49 gyozelme 6s 49 veresege van.
/. feladat: lehetseges egy^ltaldn ez? Ha igen, miert nem? (Azaz akar igenio, akdr nemleges
vSiasz eseten r^szletes Indoklast k6runk!)
Ekkor toppan be a bizotts^gi iilesre Egyenes EIek, aki a probl^m^t meghallva kerteles nelkiil,
teh^t egyenesen kijelenti : igazs^gos rangsort 6n sem tudok fel^llitani, az viszont biztos, hogy
fel tudok ^llitani egy olyan rangsort, ahol mindenki legyozte az utdna kovetkezot.
Erre az egyik bizotts^gi tag megjegyzi, hogy szerinte ebben EIek nem lehet biztos, hiszen nem
is ismeri az eredmenyeket. EIek azonban konnyeden valaszoija: mindegy, hogy a m^rkoz^sek
milyen eredmenyekkel zarultak, sot meg az sem lenyeges, hogy mindenkinek 49 gyozelme
van.
B^rmilyen eredmenytabl^zat eseten lehet a 100 versenyzot 1 -tol 100-ig ugy rangsorolni, hogy
mindenki legyozte legal^bb a rangsorban kozvetleniil ut§na illot. Persze igy ^Ital^ban telje-
sen rossz es igazsagtalan rangsor szuletik, jelen esetben viszont esetleg ez is alkalmazhatd.
A Bizotts^g eroteljes hitetlenked6sere EIek magyar^zatba kezd, s v^giil sikeriil meggyoznie
a Bizottsag tagjait.

2. feladat: irjak le, vajon hogyan indokolta meg EIek az ^llft^s^t, h&gy m^g a Bizottsagban le-

v6 hfrhedt Hitetlenkedo Tamast is sikeriilt meggyoznie igazSrol.
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